
Vysoká škola báňská -  Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakulta
Katedra aplikované informatiky -155
Sokolská třída 33
701 21 Ostrava 1

Akademický rok: 2011-2012
Posudek vedoucího diplomové práce

Autor diplomové práce Bc. Anton Abík

Název diplomové práce Návrh a implementácia sieťovej infraštruktúry

Vedoucí / Oponent práce Mgr. Ivan Ministr (oponent práce)

Organizace, ve které byla 
práce zpracována

Združenie technických športov a činností Pobys Považská 
Bystrica

Doporučuji práci k obhajobě ANO

Předběžné hodnocení práce Výborně

1. Formulace cílů práce
H cíle byly velmi vhodně formulovány 

[XI cíle byly vhodně formulovány 
I I cíle byly formulovány dostatečně 
I I cíle byly jen částečně formulovány 
I I cíle nebyly vhodně formulovány

2. Teoretická příprava autora
1X1 autor významné autory citoval a zná teorii dané problematiky 
I I autor některé významné autory opomněl a zná teorii dané problematiky 
I I autor neuvedl žádné významné autory, ale zná teorii dané problematiky 
I I literární prameny jsou částečné, autor nedostatečně zná teorii problematiky 
I I autor nepoužil relevantní literární prameny, nezná teorii problematiky

3. Celkový postup řešení
[X] postup řešení naprosto správný 
1 I postup řešení správný, některé kroky neadekvátní 
D postup řešení vykazuje některé chyby a opomenutí 

I I nesprávný postup řešení, jen některé metody adekvátní 
I I naprosto nesprávný postup řešení

4. Formální zpracování
[X] práce je formálně naprosto v pořádku, celkový dojem je výborný 
I I práce je formálně v pořádku, celkový dojem je dobrý 

] práce vykazuje několik drobných formálních chyb 
H práce vykazuje formální chyby 

I I práce je po formální stránce nedostatečná
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5. Splnění cílů práce
[XI výsledky práce jsou rozsáhlejší než cíle, které byly včetně dílčích splněny 

H cíle práce včetně dílčích byly splněny 
H cíle práce byly splněny, některé dílčí cíle byly opomenuty 
D cíle práce byly jen částečně splněny 

I I cíle práce nebyly splněny

6. Odborný přínos práce a její praktické využití
1X1 práce je po odborné a praktické stránce velmi dobře využitelná 

H práce je po odborné a praktické stránce dobře využitelná 
H práce je po odborné a praktické stránce využitelná 

práce je po odborné a praktické stránce méně využitelná 
P Í práce není po odborné a praktické stránce využitelná

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Ixl výborná 
H velmi dobrá 

dostatečná 
1 1 nedostatečná

8. Slovní hodnocení diplomové práce:

Diplomant ve své diplomové práci zpracoval návrh infrastruktury počítačové sítě. V úvodní 
části práce se věnuje teoretickým východiskům, které jsou nutné pro zpracování daného 
návrhu, tzn. technickým a bezpečnotřním principům komunikace počítačové sítě.

Pro zjištění stávajícího stavu infrastuktury provedl specifikaci uživatelských požadavků 
a analýzu technických a bezpečnostních vlastností návrhu infrasruktury počítačové sítě 
s ohledem na obchodní činnost a ekonomická omezení firmy. Dále také zpracoval popis 
inplementace technických prků sítě zvolené varianty návrhu.

Z formálního hlediska je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni, zvláště lze 
ohodnit skutečnost, že se jedná o návrh dotažený až k realizaci v praxi.

9. Navrhuji, aby se autor diplomové práce při obhajobě vyjádřil k těmto otázkám:

Na jaké úrovni je ve firmě Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS( a zda byly vzaty 
v úvahu závěry jeho diplomové práce v oblasti bezpečnosti provozu počítačové sítě?

V Ostravě dne 21. 5. 2012 /
Podpis v idoucího / oponenta práce


