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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 teoretické části       
 9. Kvalita zpracování praktické části       
10. Výsledky a jejich prezentace       
11. Závěry práce a jejich formulace       
12. Přínos práce a její využití       
13. Spolupráce autora s vedoucím práce       
 
Výsledek kontroly plagiátorství:       
Práce byla posouzena a NEJEDNÁ se o plagiát. 
 
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 diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře. 
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): 
Práce obsahuje drobně překlepy. Ale jako největší problém vidím v nemožnosti zveřejnit více 
konkrétních dat (změna postoje firmy, u které student audit prováděl). Proto je celkový přínos práce 
podstatně nižší, než by mohl být. 
Otázky: 
- Projeví se nějak na nutnosti řešení ochrany před kyberútoky přicházející GDPR? Ovlivní to Vámi 
prověřovaný subjekt? 



 

- Tabulka 27 - změna hesla je plně v kompetenci zaměstnanců, včetně složitostí hesla? Nebyla by 
vhodnější nejaká politika hesel na úrovni AD? Proč jste tuto zodpovědnost přenesl na zaměstnance? 
- Tabulka 29 - mobilni zařízení smí využívat email jen přes firemní vpn. Opět je zde zodpovědnost 
pouze na uživateli. Nešlo toto opět vynutit na strně FW, případně mailového serveru?   
- Tabulka 29 - zákaz připojení soukromého pc do sítě. Opět na zodpovědnosti uživatele - proč to 
opět neřešíte na úrovni FW případně access switchů? 
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