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HODNOCENÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE 

  

Téma diplomové práce :  Detekce rizik v oblasti bezpečnostních systémů 

      

Jméno a příjmení : Bc. Jiří Vilhem 

      

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

    Ano, tato práce svým obsahem odpovídá uvedenému zadání. Cíl práce byl naplněn. 

 

 

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

    částí práce, případně jejich úplnosti?      

Diplomová práce je logicky členěna na jednotlivé kapitoly, které na sebe navazují. Práce, 

zejména v praktické části, je doplněna odpovídajícím počtem obrázků a tabulek.  

 

 

3. Základní zhodnocení diplomové práce: 

Diplomová práce je zpracována na 49 stranách čistého textu, systematicky rozdělena 

do jednotlivých kapitol. Součástí práce jsou také přílohy v rozsahu 4 stran. Teoretická část 

práce obsahuje stručnou rešerši literárních pramenů, legislativních a normativních předpisů 

vymezujících problematiku informační bezpečnosti. Dále zde autor uvádí základní 

terminologický rámec v oblasti rizik spojených s internetem a sociálními sítěmi. Definuje 

pojem sociální síť a rozvádí základní informace v rámci této problematiky. Práce je 

následně zaměřena na problematiku detekce a hodnocení rizik na sociálních sítích 

a tzv. darkwebu. V analytické části práce je provedeno posouzení bezpečnostních rizik 

z procesního a strukturálního hlediska, v návaznosti na výsledky analýz jsou stanovena 

základní opatření pro minimalizaci těchto rizik.  

 



4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

Celá práce obsahuje velké množství pravopisných chyb, překlepů a nepřesných formulací. 

Chybí číselné označení vzorců, text je na několika stranách špatně odsazen (str. 8, 13-15, 

17). Hodnoty grafů č. 1 a 2 (str. 18) jsou nevhodně zvolené, špatně čitelné, chybí názvy 

jednotlivých os. U grafu souvztažnosti (graf č. 5, str. 43) se čísla rizik překrývají, jsou 

nečitelná, chybí také označení jednotlivých kvadrantů rozdělujících rizika dle stupně 

závažnosti.  

 

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

Diplomová práce nepřináší nové poznatky. 

 

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 

Bez připomínek. 

 

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

Formální úprava a grafické zpracování diplomové práce je na dostatečné úrovni. 

 

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

Navrhované řešení má praktické využití. 

 

9. Připomínky a otázky k obhajobě. 

 

- Jaké další metody lze použít pro analýzu a modelování rizik ve vztahu k této 

problematice? 

- Jakým způsobem lze monitorovat osoby na internetu v souvislosti s podmínkami 

zveřejňování osobních údajů na internetu, vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních 

údajů? 

- Jak byste stanovil bezpečnostní politiku organizace z hlediska IT bezpečnosti? 

 

 

10. Práci hodnotím:  

 

dobře 
      

 

V Ostravě, dne 12. 5. 2017    

       Podpis oponenta 

 


