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Hodnocení práce: A B C D E F 
  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 
1. Aktuálnost řešeného tématu       
2. Obtížnost zadaného úkolu       
3. Splnění všech bodů zadání       
4. Vhodnost zvolené metody řešení       
5. Logické členění práce       
6. Úroveň jazykového zpracování        
7. Formální úroveň práce        
8. Práce s literaturou a její citace       
9. Úroveň zpracování teoretické části       
10. Kvalita zpracování praktické části       
11. Dosažené výsledky práce       
12. 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 
A - výborně. 

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): 
Hodnocená bakalářská práce formálně i obsahově splňuje všechny body zadání. Součástí bakalářské 
práce je i aplikace, která je intuitivní a dobře se s ní pracuje. Ke kvalitnímu uživatelskému zážitku 
rovněž přispívá i skutečnost, že program často dokáže řadu mezikroků udělat sám, aniž by tím 
obtěžoval uživatele. V rámci hodnocení, byl proveden základní útok na soubor časového razítka. 
Testovaná aplikace uvedený útok úspěšně detekovala, což považuji za velmi důležité. Bakalářská 



 

práce je jako celek konzistentní a kvalitně zpracovaná, nicméně obsahuje i jisté nedostatky. 
Například: 
•  v pododdíle 2.1.1.2 Otisk zprávy je překlep „hahsedMessage“, mělo zde být napsáno  
   „hashedMessage“ (dále je již název uveden správně), 
•  v pododdíle 7.1.1 Properties je poněkud nešikovně uvedeno: „Tenhle obor názvů“, 
•  v oddíle 8.1 První spuštění aplikace autor napsal: „Při ukázce je použito“, vhodnější by bylo  
   uvést: „V ukázce je použito“.   
•  apod. 
 
Nicméně nedostatky této bakalářské práce jsou pouze drobného charakteru a nemají vliv na její 
odbornou kvalitu.  
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