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Hodnocení práce: 

 

 úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu, 

 

Téma ochrany a údržby dat je trvale aktuální. Vzhledem k uvedenému, je dnes téměř dokonalá 

dostupnost informací o bezpečnostních rizicích i jejich řízení a proto zde konstatuji průměrnou 

až nižší náročnost na obtížnost vypracování tématu v daném studijním oboru a to i v transferu do 

edukačního procesu.  

 

 způsob a úroveň pojetí řešeného úkolu, 

 

Řešená oblast je zpracována popisným způsobem i když současně se snahou respektovat body 

zadání. Přes uvedené, mi ovšem obsah práce ne zcela přesně koresponduje s názvem práce a jako 

taková se mi jeví jako velmi nesourodá. Počet úloh, jejich volba a i rozbor z různých pohledů 

vzhledem k cílové skupině není příliš rozsáhlý. Očekával bych také podrobnější a z různých 

pohledů i hlubší analytické zpracování a to jak z pohledu technického, technologického, tak 

z pohledu pedagogického.  

 

 formální náležitosti práce, chyby a omyly v technické zprávě, 

 

Po formální stránce je práce zpracována odpovídajícím způsobem a v terminologii jsem 

nezaznamenal významné nedostatky. 

 

 dotazy k obhajobě. 

 

 Jakým způsobem byste si představovala projektově řízenou výuku v oblasti informatiky 

zaměřenou do oblasti kybernetické bezpečnosti? 

 Jak by měly vypadat pracovní listy pro problémovou výuku a výuku využívající případové 

studie specificky v informační bezpečnosti? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

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 diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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