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A: Slovní hodnocení:

Diplomová práce je rozdelena na dve nestejnorodé cásti: teoretickou cítající 46 stran a
praktickou cítající 9 stran. V prvních ctyrech kapitolách je popsána historie sítí od roku 1969
do soucasnosti, rozdelení sítí z hlediska jejich topologie, rozlehlosti a krátký popis prenosu
informace pomocí radiových vln.

V kapitolách 5 až 8 je popsán proces standardizace sítí, popis referencního ISO/OSI
modelu a modelu protokolu TCP/IP s detailním popisem adresace protokolu IPv4.

V kapitole 9 je popsána "univerzální" sít z hlediska druhu prenášených dat
využívajících MPLS ci TDM/FDM technologii.

Další cástí práce je popis bezdrátových sítí s durazem na zabezpecení techto sítí pri
prenosu dat, zabezpecení prístupu. Popsány bezpecnostní protokoly WEP, WPAlTKIP,
WPA2/AES.

V posledních dvou teoretických kapitolách je uvedena technologie prístupových bodu ci
centrálne rízených prístupových bodu.

Praktická cást obsahuje popis jednotlivých etap implementace bezdrátových sítí v CEZ
ICT Services, a.s.:

Etapa 1: nasazení autonomních AP

Etapa 2: nasazení centrálního rízení AP

Etapa 3: nasazení LWAP AP

Etapa 4: plošné nasazení LWAP AP v lokalitách elektráren a administrativních
objektech.

Teoretická cást OP je, jak již bylo výše receno, obsažena na 46 stranách, což
z hlediska jejího všeobecne známého obsahu považuji za zbytecné. Stacilo tuto cást zkrátit
na 15 - 20 stránek a odvolat se na literaturu. Dále se v teoretické cásti vyskytuje velice málo
odkazu na literaturu, což je prinejmenším zvláštní z hlediska obsahu teoretické cásti, který je
popsán v každé publikaci zabývající se sítemi. V OP se nenachází seznam použitých
zkratek. V zadání OP je uvedeno, že diplomant má porovnat nasazení izolovaných
prístupových bodu a centrálne rízených prístupových bodu, které v práci není uvedeno. Je
zde pouze uveden popis již zmínených možností.

Praktickou cást této práce považuji za velice nedostatecnou, a to jak z hlediska
rozsahu, tak z hlediska obsahu, kde jedním z mála záveru práce je prijmutí dvou



zamestnancu na plný úvazek bez jakéhokoliv oduvodnení. V zadání je uvedeno, že
diplomant má zpracovat konkrétní návrh univerzálního bezdrátového rešení. V práci, lze
pouze najít výpis jednotlivých etap nasazování, ale již ne duvody, které vedly k tomuto
rešení.

B: Kriteriální hodnocení:

Úroven dokumentu:
logická stavba práce

stylistická úroven
práce s literaturou vcetne citací
'onnální úprava práce (text, grafy, tabulky)

Teoretická cást:

rozsah a úroven zpracování
'onnulace teoretických východisek pro praktickou cást
odborné zvládnutí problematiky

Praktická cást:

adekvátnost použitých metod, postupu
odborné zvládnutí problematiky
popis rešení v diplomové práci

ostatní prílohy (tabulky, grafy, výpocty,atd.)

Stupen splnení cíle práce:
C: OtázkY k obhaiobe:

p~merná

p~merná

podp~merná

p~merná

prumerná

p~merná

prumerná

podprumerné

prumerné

podprumerné

žádné

splnen

1. Podle jakých kritérií docházelo k výberu AP?
2. Jaké prostredky byli používány k zjištení vlastností prostredí z hlediska pokrytí

signálem? (Pokud žádné, jaké se bežne používají?)

Na základe uvedeného hodnocení doporucuji diplomovou práci k obhajobe a hodnotím
ji klasifikacním dobre.
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