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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Koevová Jméno: Dominika Osobní číslo: 469770
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Civilní nouzové plánování

Název práce: Analýza rizik úniku informací z lůžkového zdravotnického zařízení ve Středočeském
kraji

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)*

22

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

34

5. Celkový počet bodů 81

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Jakou úlohu plní Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost při zjištění probíhajícího útoku na
nemocnici?

2. Jakou úlohu plní Policie České republiky ve vztahu ke kybernetickým útokům na nemocnice?

3. Jaká opatření jsou vhodná pro nemocnice, aby bylo sníženo riziko kybernetického útoku (ransomware)?



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 973, www.fbmi.cvut.cz

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

Autorka  v  první  části  práci  popisuje  vhodným způsobem základní  pojmy v  oblasti  informační  a  kybernetické
bezpečnosti.  Práce  má  spíše  popisný  charakter  a  kapitola  věnovaná  problematice  kybernetických  útoků  na
zdravotnická zařízení by zasloužila hlubší analýzu. Praktická část stanovuje na svém počátku zajímavé hypotézy,
které jsou na závěr dostačujícím způsobem zodpovězeny. Tuto část práce hodnotím kladně. Ve formální stránce
práce nespatřuji žádání zásadní pochybení.

Jméno a příjmení: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
Organizace: Národní centrála proti organizovanému zločinu, PČR
Kontaktní adresa:


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

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


