
 

 
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Student: RÖSSNER JAN Oponent: Dora Lapková 

    

Studijní program: Inženýrská informatika 

Studijní obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management 

Akademický rok: 2015/2016   

    

Téma bakalářské 

práce: 
Anonymita ve světě bezpečnostních technologií  

 

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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Vysvětlete pojem "strojová identifikace". 

Na základě čeho uvádíte, že rychlost zpracování je u DNA vysoká? 

Myslíte si, že se brýle PrivacyVisor rozšíří i v rámci České republiky? 

 

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

Student zpracoval bakalářskou práci na téma, které je v dnešní době aktuální. V případě rozšíření 

brýlí PrivacyVisor mezi veřejnost bude muset bezpečnostní komunita na tuto situaci vhodně 

reagovat. Přínosem práce je seznámení s touto novou technologií a popis její činnosti.  

 



 

Bohužel v rámci práce jsou body zadání splněny velmi povrchně, zejména bod 4. Práci také snižují 

formální nedostatky, jako jsou chybějící závěry některých kapitol, nepřesné odkazy v Seznamu 

literatury, velmi stručný Úvod.    
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