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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Lukáš Neuman 
s názvem: Analýza a zhodnocení reálných hrozeb v kyberprostoru

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

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

25 

2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 20) 15 

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

7 

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

35 

5. Celkový počet bodů 82 

Návrh otázek k obhajobě

1. Z jakého důvodu vnímají dospělí rizika v kyberprostoru jako menší než v reálném životě?

2. 

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské 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 komentář  

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



Komentář

Autor si pro svou bakalářskou práci vybral velmi aktuální téma Analýza a zhodnocení reálných hrozeb v
kyberprostoru. Teoretická část práce je věnována pojmům a definicích zaměřeným na problematiku
ochrany a bezpečnosti informací. V praktické části autor zpracoval průzkum se zaměřením na znalosti a
zkušenosti respondentů s problematikou bezpečnosti informací.  Stanovené hypotézy byly v závěru práce
vypořádány. Závěrem si autor klade otázku, jak efektivně vzdělávat dospělé v této aktuální problematice.
Bakalářská práce dle mého názoru splnila zadání a to v plném rozsahu. Její struktura je logická a jednotlivé
část i na sebe navazují. Citace a zdrojování text u je v souladu s předpisy pro zpracování bakalářských prací.
Formální úprava je na dobré úrovni.

       

Jméno a příjmení: Ing. Michaela Melicharová
Organizace: T-SOFT a.s.
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