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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Vyvažovač zátěže pro protokol SIP
Jméno autora: Martn Pont
Typ práce: bakalářská
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)
Katedra/ústav: Katedra telekomunikační techniky
Vedoucí práce: Ing. Pavel Troller, CSc.
Pracoviště vedoucího práce: Katedra telekkomunikační techniky

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročnější
Hodnocení náročnost  zdání  ávěrečné práce.

Jednalo se o poměrně náročné zadání, pokud bychom očekávali praktcky využitelné výsledky práce.

Splnění zadání splněno
Posuďte,  dz předložená  ávěrečná práce splňuje  zdání. V komentáři přípzdně uveďte body  zdání, které nebyly  celz 
splněny, nebo  dz je práce oprot  zdání ro šířenz. Nebylo-li  zdání  celz splněno, pokuste se posoudit  ávzžnost, dopzdy z 
přípzdně i příčiny jednotlivých nedostztků.

Formálně práce zadání splňuje, ikdyž díky nedostatku komunikace studenta s vedoucím nebyl výsledek ycela optmální.

Aktvita a samostatnost pii zpracování práce C - dobře
Posuďte,  dz byl student během řešení zktvní,  dz dodržovzl dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně kon ultovzl z  dz 
byl nz kon ultzce dostztečně připrzven. Posuďte schopnost studentz szmostztné tvůrčí práce.

Student pracoval zcela samostatně, nedošlo k jediné konzultaci až do okamžiku odevzdání práce. I tak práce dobře splňuje 
zadání. Bohužel jsem díky tomu nemohl požádat studenta o větší zaměření na určité detaily řešení, ale i tak jsem s výsledkem
relatvně spokojen.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornost  ávěrečné práce, využit  nzlost  ískzných studiem z   odborné literztury, využit podklzdů z dzt 
 ískzných   przxe.

Vložte komentář.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních  ápisů obszžených v práci. Posuďte typogrzfckou z jz ykovou stránku.

Vložte komentář.

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjádřete se k zktvitě studentz při  ískávání z využívání studijních mzteriálů k řešení  ávěrečné práce. Chzrzkteri ujte výběr 
przmenů. Posuďte,  dz student využil všechny relevzntní  droje. Ověřte,  dz jsou všechny přev zté prvky řádně odlišeny od 
vlzstních výsledků z úvzh,  dz nedošlo k porušení citzční etky z  dz jsou bibliogrzfcké citzce úplné z v soulzdu s citzčními 
 vyklostmi z normzmi.

Vložte komentář.

Další komentáie a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni doszžených hlzvních výsledků  ávěrečné práce, nzpř. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni z 
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funkčnost technického nebo progrzmového vytvořeného řešení, publikzčním výstupům, experimentální  ručnost zpod.

Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Student projevil vynikzjící szmostztnost z výbornou orientzci v dzné problemztce. Nz druhou strznu zbsencí 
kontzktu s vedoucím nemohlz být práce doplněnz o řešení specifckých problémů, které jsou  námy   przxe 
provo ování  vyvzžovzčů  átěže SIP protokolu. Práci všzk l e plně doporučit k obhzjobě.

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasiikačním stupněm  B - velmi dobře.

Datum: Podpis: Ing. Pavel Troller, CSc.
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