
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Kmoníček Tomáš 
Téma práce: Analýza principů IGP a EGP routovacích protokolů 
  

Cíl práce: Cílem práce je osvětlení principů EGP protokolů v porovnání s IGP. 

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti vyšší 

praktické zkušenosti vyšší 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování vyšší 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Autor práce velice podrobně představil protokoly IGP a EGP. Velice vhodně vybral zástupce IGP protokolů, 

který je OSPF a EGP protokolů, kterým je protokol BGP. Autor popsal jejich principy na vysoké odborné 

úrovni převyšující náplň předmětů počítačové sítě 1 až 4 a to hlavně v části EGP protokolů. Porovnání obou 

různých přístupů k routingu, které poskytují protokoly IGP a EGP je přesné a to včetně možností redistribuce. 

Případová studie, která byla pro svoji náročnost realizována v plnohodnotném simulátoru GNS3, prokázala 

nejen teoretickou znalost autora, ale také jeho praktické zkušenosti a schopnosti. Cíle práce tak byly bezezbytku 

naplněny. 

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Práce je logicky rozdělena do osmi obsáhlých kapitol, tak aby byla přehledná a logicky uspořádaná. Stylistická 

úroveň práce plně odpovídá požadavkům bakalářské práce. 

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Práce je využitelná nejen jako vysoce odborný doplňkový studijní materiál při problematice nasazování IGP a 

EGP protokolů včetně jejich redistribuce, ale také jako ukázková konfigurace nasazení protokolu BGP 

v rozsáhlých sítích. 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

Vedoucí práce nemá připomínky. 

 



 

 

B: Kriteriální hodnocení: 

Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku. 

Kriteria hodnocení práce: Úroveň Připomínky 

Úroveň dokumentu 
  

logická stavba práce nadprůměrné       
stylistická úroveň průměrné       
práce s literaturou včetně citací nadprůměrné       
formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

nadprůměrné       

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše nadprůměrné       
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

nadprůměrné       

odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, 

postupů 

nadprůměrné       

kvalita návrhu řešení nadprůměrné       
komplexnost řešení komplexní       
návrh datových struktur nelze hodnotit       
uživatelské rozhraní nelze hodnotit       
odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné       
rozpracovanost dokončeno, otestováno       
využitelnost praktické části v praxi ve větší míře       

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci nadprůměrné       
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, 

…) 

nadprůměrné       

uživatelská příručka nelze hodnotit       
   
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na 

CD 

ano       

Uložení výsledku praktické části na CD ano       
   
Stupeň splnění cíle práce splněn       

 

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. V jakých případech je již vhodné nasadit EGP protokoly? 

2. Jak je možné dělit IGP protokoly? 

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 

Posudek vypracoval: 
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