
 

 
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Student: Veverka Ľuboš Oponent: doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. 

    

Studijní program: Inženýrská informatika 

Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management 

Akademický rok: 2017/2018   

    

Téma bakalářské 

práce: 
Analýza cloudových řešení poplachových systémů 

 

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       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent 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 

B - velmi dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

  

 

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

Hodnotená bakalárska práca je zameraná a rieši problematiku vzdialeného prístupu k poplachovým 

a ďalším riadiacim aplikáciám a to vo vzťahu k potrebe naplnenia konceptu "Smar Home". Cieľom 

práce bolo do určitej miery a v rozumnom rozsahu poskytnúť prehľad o aktuálnych riešeniach v 

širšom kontexte. 

Teoretická časť práce analyzuje, komparuje a pojednáva o možnostiach prístupu k poplachovým a 

riadiacim aplikáciám a vytvára tak vhodný znalostný základ pre praktickú časť práce. 



 

Praktická časť práce je koncipovaná vecne a predstavuje produktové možnosti vybranej spoločnosti 

vo vzťahu ku kvalitatívnym potrebám. Pozitívne hodnotím ukážku bezdrôtových systémov a ich 

spoluprácu s vybranou cloudovou aplikáciou. 

Napriek menším formálnym nedostatkom je práca písaná logicky a vecne a spĺňa požiadavky na 

tento typ práce a preto ju odporúčam k obhajobe. 
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