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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Aktuálnost řešeného tématu       

2. Obtížnost zadaného úkolu       

3. Splnění všech bodů zadání       

4. Vhodnost zvolené metody řešení       

5. Logické členění práce       

6. Úroveň jazykového zpracování        

7. Formální úroveň práce        

8. Práce s literaturou a její citace       

9. Úroveň zpracování teoretické části       

10. Kvalita zpracování praktické části       

11. Dosažené výsledky práce       

12. 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: 

1. Plánujete se tématu bezpečnosti platformy Android OS věnovat i nadále v budoucnosti ? 

Například v rámci diplomové práce či doktorského studia a na co byste se zaměřil ? 

2. Můžete prosím stručně objasnit z čeho odvozujete zmíněnou 100% úspěšnost při identifikaci 

vzorků známého malware ? 

 

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

Zvolené téma studentem je velmi aktuální a zdaleka nepatří k nesnadnějším. Práce obsahově 

přesahuje nároky na bakalářskou práci. Práce splňuje všechny body zadání a v rámci teoretické i 

praktické části nelze nic vytknout. V rámci teoretické části je rozebráno vše potřebné z dané 

problematiky a v rámcí praktické části je vše vhodně aplikováno. Jediná věc, která by mohla ubrat 



 

na kvalitě jsou drobné chyby ve formálním zpracování práce, ale celkově to kvalitu nijak nesnižuje. 

Práce byla navíc vypracována s firmou z praxe a tudíž její praktické využití je nepopíratelné. Práci 

na základě výše uvedeného bez výhrad doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnocení známkou A - 

výborně. 
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