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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 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:
Student splnil všechny body zadání, u některých cílů jsem očekával jejich vyšší vnitřní kvalitu, jinde byla má očekávání
překročena.
Teoretická část (kapitoly 1 a 2) a z části kapitola 3 mohly být o něco lépe strukturovány, v některých kapitolách student
postupuje od detailu k obecnějšímu, některým detailům je věnována až příliš velká pozornost a nebo chybí jejich zasazení do
širšího kontextu. To snižuje čitelnost a pochopitelnost této části.
Analýza provozu DNS české národní domény, včetně konkrétních doporučení na vylepšení mě naopak potěšila svou
naprostou konkrétností (konkrétní ASN pro navázání peeringu, konkrétní peeringové uzly pro budování nového uzlu DNS
anycastu) a na výsledky jsme již navázali konkrétními kroky.
Nástroj pro průběžnou vizualizaci provozu DNS anycastu .cz domény je funkční a byl úspěšně otestován v ostrém provozu .CZ
domény, což považuji za překročení cílů daných zadáním. Nástroj je otestován a navíc jsou uvedena konkrétní doporučení na
jeho další rozvoj a eliminaci chyb. Část jeho nedokonalostí student dokázal odstranit, další byly již příliš náročné a
přesahovaly rozsah této práce. Věřím, že na svou práci student naváže ve své budoucí praxi a nástroj bude tedy dále rozvíjen.

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

2.    Písemná část práce 85 (B)
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:
Písemná část práce je celkově dobře rozvržena, nicméně narazil jsem na několik nedostatků, které její kvalitu mírně snižují.
Student ne vždy postupuje od obecnějšího ke konkrétnímu, někde by byla možná lepší provázanost jednotlivých kapitol,
někde není ideální vnitřní struktura kapitoly. Například v kapitole 2.1 není dobře strukturované rozdělení směrovacích
protokolů a podle mě z tohoto důvodu je zde i chyba (Do kategorie IGP patří RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS a tyto protokoly funguj??
vně autonomního systému). Rovněž popis metodik sběru dat v kapitole 3.3.2 by bylo možné strukturovat lépe. V kapitole 1.1
bych očekával vysvětlení vztahu registru a domén a DNS. Kapitoly 1.6 a 1.7 jsou příliš obsáhlé (v kontextu s ostatními) a chybí
jejich větší zasazení do dalších částí práce. Na několika místech jsem narazil na ne zcela vyzrálá vyjádření, například v kapitole
2.3 student uvádí "to přispívá k lepší údržbě jednotlivých částí" přitom měl na mysli "lepší možnosti údržby", kapitola 2.4 ".CZ
anycast domény" má špatně název, v kapitole 3.1 píše student o "významném původci dotazů" namísto "zdroji dotazů", v
kapitole 3.2 uvádí "aby byly disky v nějakém raidu", v kapitole 4.5.3 je použita formulace "z důvodu ochrany práv". Kapitolu
3.3.1 bych osobně čekal spíše v teoretické části, nicméně určitě mi chybí zdůvodnění toho, proč si jako hlavní parametr pro
hodnocení student vybral právě RTT. To není špatná volba, jen chybí to zdůvodnění. Anonymizace ASN v 3.3.4 vede ke
zmatení čtenáře (opakující se ASN bez vysvětlení), konkrétní peeringové uzly pro rozšíření anycastu v textu chybí.
Ohledně jazykové správnosti jsem nalezl několik drobných nedokonalostí:
- 1.7 K tomu, aby se klient ochránil před tímto útokem slouží bezpečnostní rozšíření DNSSEC
- 3.2 – výběr hardwaru a softwaru je vybírán tak …
- 3.2 - V rámci jedné lokality jsou použité hardwarové nebo softwarové řešen?? povětšinou stejná
- 3.2 – Pokud jako hraniční směrovač byl použit
- 3.2 - Jedná se o linuxové server
- 3.2 - Konektivita s peeringovým uzlem je zajištěna pouze jednou linkou kromě dvou.
- 3.2 – "Strojů" namísto serverů
- 3.2 – kabel … možná lepší vlákno nebo spoj
- 4.5 – připravení aplikace

- Seznam tabulek na str. VIII neobsahuje jejich názvy
- prázdná strana 16
- 3.3 – odkaz na obrázek 3.5, ale je to 3.4 (na 3.6 se nikde neodkazuje?)
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (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:
Nejdůležitější částí příloh je SW dílo, tedy vytvořená aplikace na vizualizaci provozu DNS anycastu, která splnila cíle dané
zadáním práce. Student volil adekvátní SW nástroje, které dokázal poskládat do funkčního celku a odladit jejich funkčnost.
Student dokázal, že lze aplikaci provozovat v ostrém provozu .CZ domény. Reálná provozní zátěž a testování v ostrém
provozu odhalily slabiny některých částí aplikace, ale student byl schopen navrhnout jejich optimalizaci a nebo náhradu - viz
kapitola 4.5.3, což velmi oceňuji. Za tak krátkou dobu si myslím, že student vytvořil velmi slušnou aplikaci, která má naději na
další rozvoj. Z pohledu kvality kódu má vytvořená aplikace svoje rezervy, zejména v oblasti dodržování pravidla PEP8, obsahu
nepoužitých modulů a proměnných nebo množství zakomentovaného kódu. Čitelnost kódu naopak vylepšují docstringy a
dobré rozdělení na části (funkce).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

90 (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:
Teoretická část na slušné úrovni popisuje principy a důležité parametry provozu autoritativních DNS serverů v anycastu,
navíc s velmi konkrétními informacemi o infrastruktuře středně velké TLD. Může tak dobře posloužit jako studijní materiál
pro zájemce o tuto problematiku, ale i jako inspirace pro provozovatele DNS infrastruktury.
Analýza provozu v reálném prostředí .CZ domény přinesla sdružení CZ.NIC zcela konkrétní návrhy na možná zlepšení v
klíčovém parametru rychlosti odbavení DNS dotazu. Jak navázání peeringů s konkrétními ASN v existujících DNS uzlech
anycastu, tak budování uzlu v nové lokalitě, jsou beze zbytku využitelné pro významné vylepšení v tomto ohledu. Analýzu
provozu je možné kdykoliv jednoduše zopakovat a prověřovat tak příspěvky ke zlepšení konkrétních kroků.
Nástroj na průběžnou vizualizaci DNS provozu .CZ domény je v praxi dobře využitelný, je však třeba odstranit studentem
zmíněné nedostatky, zejména aby mohl sloužit i pro lokality s největším provozem. Plánujeme také využití výsledků práce
studenta na tomto nástroji v rozvíjejícím se projektu hardwarové DNS sondy.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:



5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student přikročil ke zpracování velmi odpovědně a věnoval se jí systematicky od začátku kalendářního roku. Rozplánoval si
zpracování podle náročnosti, ale také podle nutnosti konzultací s odborníky z praxe tak, aby měl první výstupy začátkem
února a první verzi práce začátkem května. I díky každotýdenním schůzkám s vedoucím práce, na které vždy student přinesl
domluvenou přípravu, se mu tento plán dařilo plnit.
Student přicházel aktivně s návrhy dalšího postupu, s řešeními technických obtíží s nástrojem na vizualizaci DNS provozu a na
impulsy dalšího možného rozvoje práce od vedoucího práce reagoval promyšleně. Dobře si uvědomoval rozsah své práce a
rozšíření, která by jej zavedla do časové tísně s minimálním přínosem vždy včas rezignoval, aby neohrozil splnění zadaných
cílů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 90 (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:
Student mě mile překvapil svým upřímným zájmem o téma práce a tím, jak velký posun ve znalostech problematiky DNS a
vizualizace provozu DNS dokázal za několik málo měsíců udělat. Jeho výstupy ohledně doporučení na další rozšíření DNS
anycastu pro .CZ doménu již reálně využíváme v praxi, započali jsme jednání o zprovoznění nového DNS uzlu v Singapuru.
Nástroj na průběžnou vizualizaci DNS provozu je dobře využitelný pro většinu DNS lokalit a pro ty, kde z kapacitních důvodů
nepostačuje, má student konkrétní návrhy na řešení. Kladně hodnotím to, jak student dokázal (v případě analýzy i v případě
nástroje na vizualizaci provozu) řešit problémy související s implementací vytvořených nástrojů do provozu. Prokázal tak
velkou míru samostatnosti a schopnosti řešit konkrétní obtíže.
Student má však, na druhé straně, rezervy ve schopnosti zformulovat výsledky své práce do dobře pochopitelného výstupu,
zejména pro širší veřejnost a zejména z tohoto důvodu své celkové hodnocení mírně zhoršuji. Jsem však přesvědčen, že je
tato slabina u studentů technických oborů z části omluvitelná a také, že praxe studenta i v tomto ohledu dokáže zdokonalit.

Podpis vedoucího práce:


