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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mobilní aplikace pro ovládání IDS/IPS bezpečnostní sondy SonIoT 
Jméno autora: Bc. Michaela Jurková 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra měření 
Vedoucí práce: Ing. Bc. Marek Neruda, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra telekomunikační techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Clem práce bylo navrhnout a zrealizovat plně funkční aplikaci pro OS Android, která umožní správu hardwarového zařízení 
s označením bezpečnostní sonda SonIoT. Náročnost realizace této aplikace zvýšily požadavky na funkce a testování.  

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Byla realizována plně funkční aplikace. Byly realizovány všechny požadované funkce. Testování aplikace odhalilo dílčí 
problémy, které byly odstraněny.  

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Studentka je schopna samostatné tvůrčí práce. V případě nejasností je schopna najít potřebné informace, a to nejen na 
Internetu (technický prostředek), ale i kontaktem s klíčovou osobou (u introvertně zaměřeného člověka by to mohl být 
problém, což zde neplatí). Dohodnuté termíny plnila, na e-mail/telefon reagovala bez zbytečné prodlevy, podklady měla 
vždy připavené.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka ve své práci používá termíny z dané oblasti (programování pro OS Android), využívá znalostí převážně 
z Internetu, což je základní znalostní báze pro vývoj aplikací v OS Android a dále využívá dříve nabytých zkušeností z dříve 
realizovaných projektů. V případě testování postupuje systematicky. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň je vysoká. Využívá doporučenou šablonu, číslování tabulek, obrázků a kapitol je standardní. Citace jsou 
dle normy. Rozsahem je práce delší, tj. vlastní text je na 72 stranách. 9 stran obsahuje 110 referencí. 26 stran obsahuje 
příloha s detaily z testování aplikace.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
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V práci je použito 110 zdrojů, převážně internetových, což je při vývoji mobilní aplikace v OS Android standardním zdrojem 
informací. Byly citovány i knihy. Citační etika byla neporušena. Citace jsou uvedeny dle normy. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
jednotlivé entity shodli – shoda podmětu s přísudkem na str. 31, Pokud ne sondě žádné => na, str. 61, Zprávu 
z tetování – s, str. 69. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka své diplomové práci věnovala dostatek času, což se projevilo nejen na splnění zadání, ale i na dobré 
čitelnosti práce. Aplikace je detailně otestována a nalezené chyby jsou opraveny. Struktura práce je dobře 
navržena. Překlepů se vyskytuje naprosté minimum.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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