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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Cílem práce je implementace algoritmu pro plánování síťového prvozu pro 

síťový simulátor a jeho srovnání s obdobnými řešeními. Implementace algoritmu pro Linux 

byla studentovi poskytnuta, ale i tak je implementace pro simulátor poměrně náročná. 

Navíc práce obsahuje poměrně rozsáhlé zpracování výsledků a srovnání s ostatními 

obdobnými algorimy. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☒ ☐ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☐ ☐ 

Analýza ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Práce je psaná v angličtině bez viditelných chyb. Kromě popisu 

implementovaného algoritmu velice dobře popisuje i příbuzné algoritmy. Výsledky měření 

jsou zpracovány do přehledných grafů, které by ale bylo lepší trochu více popsat. U 

některých grafů chybí v popisu jednotky. Také by stálo za to věnovat se stabilitě výsledků a 

důkladně vysvětlit z jak velkého vzorku data grafy vznikly. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☒ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Implementace algortimu MSFC je zabudována přímo do zdrojového kódu 

simulátoru ns3. který je přílohou práce. Skutečný rozsah implementace se, pravděpodobně 

nezáměrně, maskuje změněnými konci řádku a přidáním dalších knihoven třetích stran. 

Tento fakt komplikuje hodnocení, ale hlavě možné budoucí využití práce. Celkový rozsah 

implementace se zdá být v řádu jednotek tisíc řádků C++. Vzhledem k tomu že samotná 

implementace není jedinou součástí práce a složitostí integrace s ns3 hodnotím rozsah 

implementace jako dostatečný. Implementaci se podařilo přeložit a spustit podle návodu 

bez závažnějších problémů. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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