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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Bc. Tomáš Straka 
Typ práce: diplomová 
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Katedra/ústav: Katedra telekomunikační techniky 
Vedoucí práce: Ing. Bc. Marek Neruda, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra telekomunikační techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo navrhnout a sestavit testovací pracoviště pro určení vhodnosti použití vybraného HW vybavení obsluhující 
IDS/IPS system Suricata pro vybraný typ telekomunikační služby. Určujícím kritériem byly zvoleny  parametry přenosového 
kanálu, QoS, QoE a protokoly Internetu věcí MQTT, CoaAP.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student v teoretické části shrnuje podstatné informace z oblasti IDS/IPS, měření parametrů přenosového kanálu, QoS v 
oblasti IoT a QoE a použité HW a SW prostředky. V praktické části popisuje setavení pracoviště, provedené testy a hodnotí 
jejich výsledky.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student sám navrhl strukturu DP, jednotlivé kapitoly naplnil relevantním obsahem. Navrhl a zrealizoval testovací pracoviště. 
Zapůjčil si stávajícího HW/SW zařízení Flowtester a dvě verze sondy SonIoT (obě zařízení vyvinutého na katedře 
telekomunikační techniky) a použil tak nejnovější prostředky pro svoji DP. Zvolil testy takové, které umožňují naplnit cíle 
zadání. Z výsledků měření vyvodil závěry.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student se seznámil se zařízením Flowtester, který umožňuje měřit parametry přenosového kanálu. Seznámil se se sondou 
SonIoT po HW i SW stránce. Pro měření parametrů datových sítí a síťových prvků se seznámil s třemi metodami, které jsou 
celosvětově rozšířené v oblasti měření datových sítí, tj. RFC 2544 , ITU T Y.1564 a RFC 6349. Dále prostudoval problematiku 
QoS v oblasti IoT i z pohledi ČTÚ. V praktické části postupoval systematicky. Pro měření vytížení CPU, RAM a měření teploty 
CPU si naprogramoval vlastní aplikaci, využívající prostředí pro tvorbu aplikací v Internetu věcí, Node-RED. Dále si 
naprogramoval aplikaci pro měření vlivu bezpečnostních procesů sondy na komunikaci s využitím IoT protokolů jako MQTT, 
CoAP atd. a aplikaci pro měření vlivu sondy na celkové zpoždění doručení zpráv. Výsledky měření zhodnotil.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje od úvodu po závěr 89 stran textu, bez dalších seznamů, z mého pohledu se jedná o rozsáhlejší práci. Jazyková 
úroveň je odpovídá požadavkům kladeným na závěrečnou magisterskou práci. Práce obsahuje seznam zkratek v abecedním 
pořadí. Práce je rozdělena do logických celků. V práci byly nalezeny tyto překlepy: „výkonost“ místo výkonnost, Obr. 5.5 a 
Obr. 5.6 není kompletní vzhledem k textové části, „se se“ na str. 41, „pro použitelná pro přípojku“ na str. 74. Pro statistické 
vyhodnocení měření 10 vzorků je vhodnější použít jinou metodu než průměr, např. Hornovu metodu.  
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Seznam literatury obsahuje 73 zdrojů, a to monografie, vědecké články, normy a internetové zdroje. Zdroje jsou zvoleny 
věcně k tématu, je použita citační norma. Převzaté obrázky jsou ocitovány, stejně jako použitá přímá řeč. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Okomentujte princip uvedený na Obr. 5.5. Zaměřte se na porovnání textové části a textu uvedeného v titulku obrázku. 
Obdobně lze vidět nesrovnalost v Obr. 5.6 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce obsahuje v teoretické části klíčové poznatky, které jsou podstatné pro realizaci praktické části. I 
přes značný rozsah práce, vnímám obsah práce jako relevantní. Student přistupoval k testování systematicky 
s ohledem na opakovatelnost jednotlivých testů. Práce obsahuje minimum překlepů, a to i přes její značný rozsah. 
Prostor pro další zlepšení vnímám ve statistickém zhodnocení některých testů, např. použitím analýzy malých 
výběrů – Hornova metoda, či provedením většího počtu opakování s uvedením směrodatné odchylky.   

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 29.1.2020     Podpis: 


