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Kritéria hodnocení práce úroveň 

výbor-

ná 

výborná 

minus 

velmi 

dobrá 

velmi dobrá 

minus 

dobrá  nedosta-

tečná 

nelze 

hodnotit 
Stupeň splnění cíle práce X       
Logika struktury práce X       
Adekvátnost použitých metod X       
Hloubka provedené analýzy   X     
Nároky na podkladové 

materiály 
X       

Práce s českou literaturou 

včetně citací 
  X     

Práce se zahraniční literaturou 

včetně citací 
X       

Využitelnost námětů, návrhů 

a doporučení 
 X      

Formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 
X       

Stylistická úroveň  X      
Relevantnost příloh X       
Samostatnost při zpracování 

tématu 
X       

Pozn.: Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte „ x“. 

 

Hlavní pozitiva práce: 
Silnou stránkou provedené analýzy je obsáhlý řízený rozhovor se zaměstnancem zkoumané společnosti. Kladně lze hodnotit 

také druhý provedený rozhovor se zákazníkem společnosti, který sloužil ke konfrontaci získaných odpovědí. Další silnou 

stránkou je metodicky dobře propracovaná analýza získaných poznatků s vyústěním v konkrétní návrhy na zlepšení situace 

v podniku. 

 

Hlavní negativa práce: 
Přestože je uvedená analýza po metodické stránce poměrně zdařilá, je jako možný nedostatek možné vnímat absenci 

porovnání s jinou společností. 

 

Otázky k obhajobě (1-2): 
1. Jak byste zhodnotila celkovou úroveň zabezpečení společnosti proti možným rizikům (nejen ve spojení 

se zranitelností informačních a komunikačních systémů)? 

2. Jak byste zhodnotila situaci, kdy se na jedné straně stát zabývá ochranou kritické infrastruktury a na druhé straně je 

řada objektů kritické infrastruktury vlastněna soukromými vlastníky. Dokážete krátce pohovořit o tom, jaké z toho 

mohou plynout komplikace? 

 

Práce    JE
1
   -   NENÍ

2
   doporučena k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň
2
: výborně 

            

V Pardubicích  dne 25.5.2012  Podpis vedoucího BP: 

                                                 
1
 Nehodící se prosím škrtněte. 

2
 Do rámečku prosím vypište slovní hodnocení z této škály: výborně, výborně minus, velmi dobře, velmi dobře 

minus, dobře, nevyhověl/a 

 


