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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Obtížnost zadaného úkolu       

2. Splnění všech bodů zadání       

3. Práce s literaturou a její citace       

4. Úroveň jazykového zpracování        

5. Formální zpracování – celkový dojem       

6. Logické členění práce       

7. Vhodnost zvolené metody řešení       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Výsledky a jejich prezentace       

10. Závěry práce a jejich formulace       

11. Přínos práce a její využití       

12. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Student zpracoval bakalářskou práci na téma, které zatím nebylo v souvislosti s průmyslem 

komerční bezpečnosti detailně rozebráno. Přínosem je jak teoretická, tak i praktická část. 

V teoretické části je rozebrán základ sociálního inženýrství s důrazem, že se nejedná pouze o oblast 

informačních technologií, jak bývá v současnosti často prezentováno. Vydařená je kapitola o využití 

sociálního inženýrství v průmyslu komerční bezpečnosti, kde je i rozhovor s panem Martinem 

Balážem, kde student potvrdil, že sociální inženýrství se využívá v praxi, ale není to zaužívaný 

pojem. Dotazníky v praktické části ukazují, jak lidé snadno prozradí informace, které by bylo 

možné zneužít. Velmi pozitivně hodnotím zpracování dat z dotazníků a zejména jejich interpretaci.  

 



 

Student na práci pracoval samostatně, systematicky a s velkou precizností. Po dobu psaní 

bakalářské práce student přicházel s množstvím vlastních podnětů a nápadů. 
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