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1. Splnění zadání

Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Urcite tema splnuje zadani. De fakto, vypada jak skvela inzenyrska prace.
Hodnotící kritérium:

2. Písemná část práce

Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

95 (A)

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Par preklepu (spellchecker), ale krome toho, velmi citelny text, snadno se da cist a pochopit. Velmi dobre vysvetleni
problematiky.
Hodnotící kritérium:

3. Nepísemná část, přílohy

Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje, Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Velmi zajimava aplikace.
Hodnotící kritérium:

4. Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

100 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Myslim si, ze takovy produkt se muze i prodat Ciscu, jako plugin do Cisco Unity, napriklad.
Hodnotící kritérium:

Způsob hodnocení – nehodnotí se

5. Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Ja, jako ctenar, jsem cetl jen tuto posledni implementaci (tuto konkretni diplomovou praci), necetl jsem serii ostatnich praci
ze kterych tato prace vznikla. Nejsem jisty, jaky je duvod detekce a nahravani hovoru a konferencnich hovoru, hlavne ta
detekce. Cisco Unity (voice mailbox) umoznuje nahravani hovoru a konferencnich hovoru a archivace hlasovych zaznamu
(vcetne odesilani na webovy portal nebo email) tymto zpusobem: tvori se DN (napriklad DN 9999 - coz je jako telefonni cislo)
a tam je prehravac. Pokud chceme nahravat hovor nebo konferenci, dame cislo 9999 jako soucast konferencniho hovoru a
nahrava se. Zadna detekce neni nutna a konfigurace trva 30 minut (pro vsechny komponenty). Chce se aby serie bakalarek a
dimplomek tvorila open source Unity? Jaky je ucel teto prace v celku?
Hodnotící kritérium:

6. Celkové hodnocení

Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

95 (A)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Velmi zajimava prace. Mohu jen gratulovat a hlavne protoze SCCP (ktery vznikl na zaklade signalizace ISDN a H.323) je tezsi
signalizacni protokol (kdyz to porovnavame se SIPem), protoze je v binarnim formatu. Navic osobne ve sve vlastni siti
pouzivam SCCP a SIP a preklad mezi nimi a jeste mam velmi rad SCCP ikdyz je podle aktualnich trendu obsolete a i Cisco jen
vydava SIP-mluvici telefony. Takze tuto praci jsem pochvalil i z profesnich osobnich duvodu.
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