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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       

 

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 

B - velmi 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): 

K předložené diplomové práci mám tyto formální připomínky: Standard 802.11y je určen pouze pro 

USA, což by mělo být v textu řečeno. Certifikaci bezdrátových zařízení provádí Wi-Fi Alliance. 

Dle mého názoru není AP povinným prvkem bezdrátové sítě (viz. Ad-hoc). Na str. 15 je popis užití 

směrových a všesměrových antén obráceně. Na str. 23 má být beacon a ne beton. 

Části práce kombinují text v první osobě s textem psaným ve třetí osobě. Práce by měla být napsána 

celá pouze ve třetí osobě. 

 

 

 



 

Dotazy k obhajobě: 

1) Uveďte příklad bezpečného hesla. Jak si jej zapamatujete? 

2) Vysvětlete rozdíl mezi šifrováním a kódováním. 

3) Existuje podle Vás neprolomitelná šifra? 
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