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HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:  - 

Téma bakalářské práce :   

Řešení ETA a FTA pomocí open source systémů 

Jméno a příjmení :  

Tereza HLADÍKOVÁ 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá bakalářská práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano, je možno konstatovat, že tato BP odpovídá svému zadání v plném rozsahu.  

 

2. Jak hodnotíte předloženou bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých    

    částí práce, případně jejich úplnosti? 

    Práce je vhodně strukturována do 5 až 6 hlavních kapitol a řady podkapitol. Tyto kapitoly 

na sebe logicky navazují. Počtem stran (cca 30 stran textu včetně seznamů tabulek, obrázků a 

literatury) práce patří mezi méně rozsáhlé, nicméně odpovídá požadavkům na bakalářskou 

práci.    

 

3. Základní zhodnocení bakalářské práce: 

   Volba tématu práce, zaměřeného do oblasti aplikované informatiky ve vazbě na užití dvou 

z řady velmi tradičních metod analýz rizik (stromů událostí – ETA a stromů poruch  - FTA), 

poskytla studentce dostatek prostotu pro využití základních dovedností a znalostí, získaných 

dosavadním studiem na FBI. Téma navazuje zejména na předměty Bezpečnostní informatika I 

a II, Expertní systémy i na Analýzu rizik a kladlo specifické nároky na řešení problémů na 

rozhraní těchto oblastí, s čímž se studentka velmi slušně vypořádala – jak systémovým 

přístupem k řešení zadání, tak pomocí jasného a stručného popisu řešení problémů, které se 

postupně vyskytly.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

     V teoretické části práce citelně chybí rešerše volně dostupných i komerčních SW, které by 

analytikovi rizik poskytly komplexní podporu při tvorbě stromů poruch a událostí. Bez tohoto 

přehledu či zhodnocení vlastní řešení tématu BP sklouzlo spíše k jednostrannému řešení 

informační a grafické podpory ETA a FTA, než k udržení rovnováhy mezi řešením IT podpory 

těchto analytických metod a současným pochopením obou metod (včetně samostatného návrhu 

příkladů, které studentka pouze převzala z jiných zdrojů).   

    Jak studentka sama uvedla, je škoda, že jí zvolený SW neumožňuje (nebo jen velmi obtížně) 

také podpořit v rámci knihoven či skriptů výpočet četností koncových událostí obou typů 

stromů (jak pro ETA tak FTA). Takto byla v rámci BP řešena jen grafická vizualizace scénářů, 



což je v praxi často jen polovina práce. Pravdou je, že studentka v textu nastínila možné 

alternativní řešení pomocí tabulkových procesorů. Jak již bylo naznačeno - je škoda, že 

studentka pro účely vazby na studovaný obor více nepocvičila svůj mozek ve tvorbě vlastních 

scénářů nežádoucích událostí. Oponent je toho názoru, že absolventi FBI by měli být schopni 

jak aplikovat obecné metody (nejen z oblasti analýzy a managementu rizik), tak si pro ně – v 

v nezbytných případech najít či vytvořit podpůrné doprovodné nástroje.     

 

5. Uveďte, zda a v kterých částech přináší bakalářská práce nové poznatky? 

    Tato práce přinesla minimum nových poznatků, které by byly významné pro obor. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

    Použité informační zdroje a studijní materiály byly dobře zvoleny, využity a správně 

citovány.   

 

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 

   Formální a jazykové zpracování práce je  na výbornou. 

 

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

    Výsledky práce (knihovny objektů pro ETA a FTA) mohou být dalšími studenty oboru či 

přímo experty využity pro tvorbu grafické vizualizace scénářů v open source SW Draw  (balík 

Open Office), pokud se dotyční smíří s dětskými neduhy vytvořených knihoven a s tím, že takto 

vytvořené stromy poruch a událostí neumožní druhou fázi analýzy (následné často potřebné 

pravděpodobnostní výpočty pomocí Booleovy algebry).  

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

- Existuje v současnosti komerční nebo volně dostupný SW, který (například i v demoverzi) 

nabízí plnou podporu  metod FTA a ETA (jak snadnou grafickou vizualizaci scénáře, tak 

následné výpočty četností – tedy plný komfort pro analytika)? 

- Uveďte základní matematické vztahy pro výpočet četností za hradly (konstruktory) AND 

a OR ve stromu FTA.  

 

10.Práci hodnotím:  

      velmi dobře 

         

      

 

 

 

    Dne 16.5.2015  Ing. Pavel Dobeš, Ph.D. 

     Podpis oponenta 

 

 

 

Poznámka: 

V případě potřeby můžete jednotlivé body rozvést ve zvláštní příloze. 

 

 

 


