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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Tisančín Jméno: Jan Osobní číslo: 484198
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Otevřené zdroje dat v síti Internet a možnosti jejich vytěžování

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

26

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 19

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)*

9

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

37

5. Celkový počet bodů 91

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jaká opatření byste na základě Vašeho výzkumu navrhl provést?

2. V čem a jaká nebezpečí spatřujete ohledně přístupu k otevřeným zdrojům dat v síti Internet?

3. Jak byste zhodnotil vývoj chování občanů ČR v souvislosti s ochranou osobních údajů v síti Internet?
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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

Hodnocená diplomová práce Jana Tisančína má odpovídající strukturu a rozsah. Gramatické a stylistické schopnosti
autora jsou na velmi dobré úrovni a tak práce prakticky neobsahuje pravopisné chyby a dobře se čte. K vypracování
své práce použil větší množství informačních zdrojů, včetně zahraničních, které řádně ocitoval. Za cíl práce si autor
stanovil vyhodnotit stav prostředí sítě Internet ve vztahu k ochraně uživatelských dat a hrozbám vyplývajícím z jejich
zneužití. V teoretické části práce představil základní oblasti problematiky. V praktické části provedl případovou studii
a její výsledky vyhodnotil. Na základě svého výzkumu navrhuje řešení, která logicky odůvodňuje. Práce splňuje
všechna kritéria kladená na diplomovou práci. Práci navrhuji hodnotit známkou A.

Jméno a příjmení: Ing. Břetislav Čupr
Organizace: Krajske reditelstvi policie hl. m. Prahy, Sluzba kriminalni policie a
vysetrovani, 2. oddeleni obecn
Kontaktní adresa: Kongresova 1666/2, Praha 4


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

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


