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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

(Hodnotí se splnění všech zadaných úkolů). 
 

Práce odpovídá formálně i obsahově zadání. Určité výhrady můžeme mít k 
části práce věnované srovnání a výhodami proti stávající technice, zde 

autor nevyužil plně potenciálu znalostí a dostupných informací.  

 
2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a 

návaznosti jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 
 

Struktura práce by byla vcelku logická, občas však autor poněkud 
nepochopitelně vytváří členění kapitol.  

Téma M2M komunikace je pojaté sice ambiciózně, ale poměrně ze široka, 
což je ve finále na škodu celkovému výsledku. Pokud by se autor více 

soustředil na definované zadání a toto zpracoval ve větším detailu, 
celkovému vyznění práce by to prospělo více.   

 
 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 
 

Tématika Internet of Things je velmi nová a svým způsobem 

„neprobádaná“. Dle dostupných zdrojů není v ČR k dispozici ucelený 
materiál k tomuto tématu. Pozitivně je proto potřeba hodnotit snahu 

autora pokusit se srozumitelně popsat koncept Internetu věcí a dát jej do 
souvislosti s dostupnými technologiemi. Drobné chyby a občasná 

nesprávná interpretace je pochopitelná, autor nemohl být schopen dostat 
se v rámci zpracování práce do takové úrovně technické znalosti. Škoda 

však – a na práci je to znát, že se nepokusil o technické konzultace s RFID 
laboratoří, či sdružením GS1 Czech Republic, výsledné podobě práce by to 

rozhodně prospělo. (viz např. definice RFID – 4.1.). 
Kapitola 2 se věnuje konceptu Internetu věcí a nelze jí příliš vytknout, na 

druhou stranu ani nepřináší nic objevného. V kapitole 2.3 věnované 
bezpečnostním rizikům autor mohl více rozpracovat problematiku 

bezpečnosti a ochrany osobních údajů. Tato témata jsou mimořádně 
důležitá – zabývá se jimi i Doporučení Evropské komise z 12. května 2009 



a je k dispozici poměrně hodně podkladů ke zpracování – viz např. 

metodika P.I.A.  
Kapitola 3 věnovaná M2M komunikaci je pojatá tak široce, až je to 

zpracovávanému tématu na škodu. Kapitoly 4 a 5 trpí stejnými neduhy.   

 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Příklad – scénář použití / dostupnost serveru nebyl vybrán úplně šťastně s 
ohledem na zadání práce. Autor mohl kreativnější, nicméně příklad je 

zpracován logicky a srozumitelně.   
 

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky? (Mimo 
jiné zhodnoťte i původnost práce.) 

 
Předkládaná práce nepřináší mnoho nových pohledů, spíše se jedná o 

souhrn informací v daných oblastech. Je škoda, že autor nezvolil 
kreativnější přístup, téma k tomu přímo vybízí.  

 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? (Mimo jiné 

zhodnoťte, zda jsou citovány použité studijní prameny, zda jsou citace v 

textu na místě a všechny citované studijné materiály jsou v seznamu 
literatury.) 

 
Studijní prameny jsou přehledně uvedeny.  

 
7. Hodnocení formální stránky. (Zhodnoťte jazykovou stránku i formální 

zpracování.) 
 

Práce obsahuje občasné gramatické chyby, nemají vliv na celkové vyznění 
práce.   

 
8. Jaký je způsob využití práce? (Jsou výsledky práce prakticky využitelné, 

resp. jsou již využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat?) 
 

Předkládaná práce má určitý potenciál pro další zpracování, především 

pokud by byla naplněno zadání co se týče srovnání oproti stávající 
technice.   

 
9. Celkové hodnocení práce. (Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo 

nedoporučujete k obhajobě; vlastní hodnocení závěrečné práce 
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na jiném místě.) 

 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi 

dobře.   
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