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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Hodnocená bakalářská práce naplňuje veškeré požadavky kladené na tento typ práce.
Autor rozpracovává teoretické základy dané problematiky, které rozsahově i obsahově
odpovídají zaměření práce. Jako hlavní cíl autor definuje analýzu a hodnocení mobilních
zařízení s operačním systémem android. Tento cíl je plně v souladu se zásadami zpracování
bakalářské práce. Autor tento cíl v praktické části naplňuje. Autor v jednotlivých kapitolách
praktické části popisuje. Naplnění je uchopeno spíše z procesního pohledu, kdy autor
podrobněji netestuje jednotlivá mobilní zařízení pomocí SW metod. Toto je určitým
nedostatkem práce. Autor však vhodně využívá dotazníkového šetření a dalších vědeckých
metod. V kontextu studijního oboru autora je tento způsob naplnění cíle plně akceptovatelný.
Celkový počet informačních zdrojů 33 považuji za dostačující. Převládají především zdroje
elektronické, což lze s přihlédnutím k tématu práce akceptovat. Práci doporučuji k obhajobě
a hodnotím stupněm B.
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Otázky k obhajobě bakalářské práce:
1.
2.

Definujte Vámi vnímanou nejvyšší zranitelnost mobilních zařízení.
Shrňte krátce doporučení ke zvýšení bezpečnosti mobilních zařízení.
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