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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 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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

  

 

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

Práca diskutuje o problematike analýzy rizík v kontexte konkrétnej aplikácie s ohľadom na radu 

noriem ISO/IEC 27000. Teoretická časť práce je spracovaná ako relatívne podobrobný exkurz do 

predmetnej problematiky. Obecne sa dá konštatovať, že teoretická časť práce svojou štruktúrou 

vytvára vhodný teoretický základ pre praktickú časť práce. V praktickej časti práce došlo k aplikácii 

vybraných metód analýzy rizika na vybranú spoločnosť. V tomto smere pozitívne hodnotím 

použitie metodiky CVSS, ktorá sa dá považovať za viac ako relevantnú. Výstupy analýzy sú 

objektívne reflektované návrhom opatrení zvyšujúcich informačnú bezpečnosť vo vybranej 



 

spoločnosti. Obsah a štruktúra práce nad rámec napĺňajú požiadavky na tento typ práce a preto 

prácu odporúčam k obhajobe. 
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