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1. Splnění požadavků zadání.
Práce se řadí mezi náročné a odpovídá požadovánému zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují, rozsah teorie a prezentace řešení je odpovídající. V
práci chybí obecný popis a návrh vytvářeného řešení. Student přímo popisuje jednotlivé komponenty
a jejich spolupráci v implementovaném řešení. Téměř celá práce se věnuje popisu jednotlivých
komponent a funkcionalit, chybí zobecnění a nadhled. Z jazykového hlediska je práce na dobré
úrovni, stále však obsahuje řadu překlepů a těžkopádných konstrukcí. Práce obsahuje dostatek
dokumentace, úroveň je průměrná.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce poskytuje základní rámec požadované funkcionality. Dosažené výsledky a programové řešení
je odpovídající úrovni závěrečné práce.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je kompilačního charakteru a spojuje v dostupné nástroje do nové funkcionality. Výsledky jsou
použitelné v praxi jako základ, na kterém mohou stavět pokročilé mechanismy.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr studijních pramenů považuji za dostatečný a adekvátní. Práce neodlišuje převzané části od
vlastních úvah a není patrné, ve kterých částech student použil nebo rozšířil stávající dostupný kód, a
ve kterých sám implementoval požadovanou funkcionalitu.

6. Otázky k obhajobě.
Vysvětlete v jednoduchosti funkcionalitu vámi navrženého řešení.

Jakým způsobem se může navržené řešení bránit vůči DDoS útokům?

Proč v práci nezabezpečujete komunikaci protokoly HTTP a OpenFlow pomocí TLS, když je toto
zabezpečení dostupné?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce se řadí mezi náročnější, kombinuje dohromady znalosti z několika oblastí. Navržené řešení
využívá existují software do nové funkcionality, student však dostatečně neodděluje převzaté části od
vlastního kódu. Práce poskytuje základaní řešení problému a otestování požadované funkcionality, na
které mohou navázat rozšiřující práce. Obecně úroveň odpovídá požadavkům na závěrečnou práci a
celkově hodnotím práci známkou velmi dobře.
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