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Celkové slovní hodnocení bakalářské práce:
Předložená bakalářská práce je logicky členěna na část teoretickou a část praktickou. Teoretická
část řeší základní názvosloví a související legislativu, problematiku operačního systému android a
jeho zabezpečení. V závěru teoretické části jsou pak definovány cíle a použité metody zpracování
práce.
Praktická část obsahuje analýzu bezpečnosti mobilních zařízení z pohledu identifikace informací
obsažených v mobilních zařízeních, možných hrozbách, analýzy a hodnocení konkrétních druhů
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k bezpečnosti osobních údajů a doporučení pro zlepšení zabezpečení.
U této práce hodnotím jako primární přínosy aktuálnost řešeného tématu, prokázání schopnosti
autora používat vědecké metody, přehled současných bezpečnostních hrozeb v oblasti mobilních
telefonů se systémem Android i ochranu před nimi.
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Přístup studenta k práci byl příkladný. Během práce se aktivně zajímal o zvolenou problematiku,
pravidelně konzultoval a přicházel s dalšími možnostmi řešení.
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