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Komentář
Práce popisuje teorii a praktickou implementaci v cílových O/S. Rozsahem postihuje široké spektrum algoritmů
a postupů na linkové i síťové vrstvě, což implikuje i její obtížnost. Míra detailu je vysoká a to je využito v
návrhu a implementaci výsledného software pro správu QoS.
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Komentář
Klíčem k vhodné implementaci je rozsáhlá znalost možných QoS technik a jejich vhodné nasazení nad
stávajícími API O/S. Tato oblast je zpracována přehledně a účelně. Vlastní implementace je již standardní s
obvyklou úrovní dokumentace.
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Komentář
Kvalita implementace je na úrovni, která odpovídá tomuto typu aplikace. Bylo by vhodné použít k odstranění
některých nedostatků statické analyzátory kódu.
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