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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Derfl Jméno: Kamil Osobní číslo: 503670
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování
Název práce: Služby a prostředky zajišťující kybernetickou bezpečnost vybrané organizace

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Přístup  studenta  k  řešení  úkolu  (připravenost,  iniciativa,  pracovní  morálka  a  samostatnost
studenta). (0 – 30)*

30

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20)* 17

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)*

8

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)*

35

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Kterou bezpečnostní normu/standard byste doporučil pro implementaci v typické české korporátní společnosti a
proč? Jak by se implementace bezpečnosti lišila v středně velké společnosti?

2. Když byste nastoupil jako nový bezpečnostní manažer do společnosti, která nemá zavedenou bezpečnost kromě
antiviru na stanicích, jaké by byly vaše první kroky?

3. V posledním období se vyskytly kybernetické útoky na české zdravotnictví, jaké z vašich navrhovaných opatření
by bylo pro zabránění těmto útokům nejefektivnější?
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 X ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Téma diplomové práce je obecného charakteru, kde diplomant výborně zvládl zpracování přehledu o současném
stavu a normách v oblasti bezpečnosti. Zadání práce hodnotím jako středně obtížné. Diplomant zadání splnil ve
všech bodech.

Student si potřebné prameny získaval sám, pouze na základě vlastního uvážení, či na základě konzultace. Práce s
literaturou a její výběr hodnotím kladně, citace jsou zpracovány kvalitně.

Diplomant pracoval samostatně a zadané úkoly plnil vždy v předstihu. Na konzultace chodil připraven. Práce byla
dokončována s předstihem, jako celek byla zkonzultována měsíc před odevzdáním. Po formální stránce nemám
kromě jednotek překlepů k dané práci výhrady.

Publikační činnost diplomanta mi není známa.

Na základě výše uvedeného hodnotím práci stupněm A (výborně).

Jméno a příjmení: Ing. Matej Kačic, PhD.
Organizace: Security Avengers s.r.o.
Kontaktní adresa: Kaprova 42/14 110 00 Praha


Podpis: .............................................

Datum: .............................................


