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Jméno, příjmení a tituly studenta: Bc. Ladislav Moravec
Název diplomové práce: Implementace zákona o kybernetické bezpečnosti v teplárenské společnosti

Východiska práce (0-25 bodů):

- -___________ -

25 bodů

Metodika a struktura práce (0-30 bodů): 30 bodů

Formální úroveň (0-15 bodů): 11 bodů

Otázky k obhajobě:

1. Byly dané výsledky diplomové práce využity v analyzované společnosti?
2. Existuje synergie z výstupu diplomové práce mezi opatřeními pro ZKB a GDPR?

Celkové hodnocení

Doporučuji k obhajobě

V Ostravě dne 11. 5. 2017

výborně

Hodnotilo se především Shodnost práce se zadáním zóvěrečné práce (ZP); Téma o cíle (náročnost, originalita, vztah k obsahu, mezi sebou, reálnost, naplnění);
Teorie (srozumitelnost, struktura, kompilace zdrojů, vztah k tématu); Charakteristiko společnosti/trhu (přehlednost, kvantifikoce ekonomických veličin);
Použité zdroje (množství, struktura, kvalito, aktuálnost, vztah k tématu); Nové poznatky (pokud je ZP přináší).

Zdůvodnění hodnocení tuvedení pozitiv. věcné a kritické připomínky):

+ Řešené téma je velmi aktuální vzhledem k problematice zejména průmyslových podniků.
+ Téma je správně uchopeno i přes nejasný legislativní výklad.
+ Teoretická část práce je logicky strukturována a zcela vyhovuje požadavkům na daný typ závěrečné práce.
+ Zkoumaná problematika je náročná především po právní stránce a z pohledu bezpečnosti IT.
+ Použité informační zdroje jsou dostačující a vyvážené co do množství struktury, kvality i aktuálnosti.
+ Práce přináší nové poznatky nejen pro sektor energetiky.

Hodnotilo se především Popis metodiky próce (postup, návaznost kroků, hypotézy); Struktura práce (návaznost, proporčnost a kompletnost částí); Metodiko
shromažďování dat (metody, náročnost, postup, originalita, vhodnost, spróvnost); Metodiko analýzy dot (metody, náročnost, postup, originalito, vhodnost,
správnost); Přílohy (množství, rozmanitost, přehlednost, vhodnost, výsledky, schémo, dotazník, ceník); Nové poznatky (pokud je ZR přináší).

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky):

+ Popis metodiky práce je odborně a přesto srozumitelně vyjádřen. Kapitoly na sebe logicky navazují.
+ Metodika shromažďování dat je v tomto tématu odlišná, jedná se o sběr dat přímo v reálném provozu společnosti. Data jsou
vhodným způsobem vybrána a z hlediska praxe správně vyjádřená.
+ Přílohová část je rozsáhlá a rozmanitá, obsahuje kompletní výsledky dané práce.

Praktická část (0-30 bodů): 30 bodů
Hodnotilo se především Vztah východisek o analýzy (strukturovanost, logická návaznost, vysvětlení návaznosti); Analýzo shromážděných dat (sofistikovanost,
rozsah analýz, matematický aparát); Návrhy a doporučení (množství, strukturo, obhájení návrhů, návaznost no analýzy); Využitelnosti výsledků ZP (reálnost,
rozpočet na realizaci, praktičnost, využití v praxi, možnosti publikování); Nové poznatky (pokudje ZP přináší).

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky):

+ Vysvětlení návaznosti je v praktické části jasně popsáno a odborně vysvětleno.
+ Rozsah praktické části je více než postačující na diplomovou práci.
+ Jsou definovány metodiky pro danou společnost, které mohou být aplikovány i na jiné teplárenské společnosti.
+ Návrhy a doporučení jsou vhodně koncipovány a vycházejí z provedených analýz.
+ Využitelnost výsledků práce lze spatřovat v reálném přínosu pro praxi
+ Vzhledem k aktuálnosti problematiky vhodné k publikování

Hodnotilo se především Stylistiko (úroveň jazyka, odbornost) a gramatika (chyby); Jednotnost (sjednocení fontů, nadpisů, barevností, formátování textů,
celků); Forma (kvalita vozby, tisku, překlepy); Dodržení norem (směrnice HGF, rozsah ZP, citace zdrojů, zápis vzorců, značení tabulek, obrázků).

Zdůvodnění hodnocení (uvedení pozitiv, věcné a kritické připomínky):

+ Jazyková úroveň a stylistika je na velmi vysoké úrovni, text neobsahuje gramatické chyby.
+ Je zachována jednotnost stylů. Fonty, formátování, nadpisy i barevnost je na vysoké grafické úrovni.
- Tabulky jsou rozdílných velikostí.
- Vzhledem k rozsáhlým výsledkům analýz tabulky někdy ztrácí přehlednost.
+ Citace zdrojů odpovídá ISO 690. Značení tabulek a obrázků vyhovuje obecně přijatelným parametrům.

Celkem 96 bodů

Ing. Libor Štefek, oponent

hodnocení: výborně 100-86 b.; velmi dobře 85-66 b.; dobře 65-51 b.


