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  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Splnění všech bodů zadání       

2. Vhodnost zvolené metody řešení       

3. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)       

4. Práce s literaturou a její citace       

5. Úroveň jazykového zpracování        

6. Formální úroveň práce       

7. Kvalita zpracování teoretické části       

8. Kvalita zpracování praktické části       

9. Dosažené výsledky práce       

10. Přínos práce a její využití       

11. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Výsledek kontroly plagiátorství: 

      

Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem 8% shodnosti, která je dána formálními 

prvky jako jsou např. citace v seznamu použité literatury. Uvedená práce není plagiát. 

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí 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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

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

Student zpracoval poměrně rozsáhlou diplomovou práci na téma, které je v praxi často opomíjeno a 

využíváno především v oblasti IT a IT bezpečnosti. Práce demonstruje možnost využiti vhodných 

modelových notací pro vytvoření bezpečnostní dokumentace procesů i pro oblast fyzické 

bezpečnosti. V praktické části student zpracoval na ukázku několik různých procesů postupně 

všemi v práci uvedenými modelovacími notacemi a sám si tak vyzkoušel složitost a práci 

s jednotlivými jazyky na základě čehož sestavil hodnocení. To je doplněno o hodnocení dalšími 



 

studenty a následně o dotazníkové šetření, respektive anketu, zaměřenou na praxi. Celkově 

shledávám práci jako velmi zdařilou. Předložené návrhy dokumentace procesu s využitím 

RACI/RASCI matice jsou přehledné a dle mého názoru zjedušují a urychlují orientaci 

v jednotlivých činnostech vykonávaných v rámci konkrétního procesu. Práci doporučuji k obhajobě 

s výsledným hodnocením A - výborně. Na studenta nemám dalších otázek. 
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