
 

Angličtina v elektrotechnice a informatice  (2609R007) 

Oponent bakalářské práce: M. A. Kenneth Froehling 

Akademický rok: Ústav jazyků Ústav: 2018/19 

Vedoucí bakalářské práce: 

Studijní program: 

Studijní obor: 

Kyberkriminalita: koncepce, odhalování a prevence  

Název bakalářské práce: 

David Tureček Student(ka): 

Technická 3058/10, 61600 Brno 16 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Mgr. Ing. Eva Ellederová 

Angličtina v elektrotechnice a informatice  (B2655) 

Celkové hodnocení bakalářské práce: 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Celkový počet bodů: 100. 

Slovní hodnocení: 

Předložená práce mapuje historický vývoj kybernetické kriminality včetně některých zdokumentovaných případů, 

vymezuje koncepci kybernetické kriminality, poskytuje přehled a popis typů škodlivého softwaru a podvodných 

technik používaných na internetu, popisuje nejčastější důvody kybernetické kriminality a analyzuje její konkrétní 

dopad v praxi na příkladech tzv. deep webu a praktik internetového černého trhu. Následně autor v práci 

diskutuje efektivní opatření na ochranu před kyberútokem a doporučuje různé způsoby ochrany jak pro 

jednotlivce, tak pro společnosti. Na teoretickou práci navazuje praktická část, která je věnována simulaci 

kyberútoku typu DoS. 

Autor práce zpracovává námět a problematiku, která je stále velmi aktuální. Práce má přehlednou a logickou 

strukturu, obsahuje požadované části, které rozvíjejí diskutované téma v adekvátní návaznosti a relevantně 

naplňují stanovený cíl práce. Teoretický rámec práce je precizně zpracován s kvalitní rešerší relevantní literatury, 

kde je třeba vyzdvihnout úctyhodný počet více než sedmdesáti zdrojů. Autor jasně vymezuje zkoumanou 

problematiku a veškerou terminologii související s tímto tématem s využitím poznámkového aparátu, který 

vhodně doplňuje hlavní text. Se zdroji velmi dobře pracuje, vybírá podstatné informace, zvažuje různé přístupy, 

logicky a promyšleně argumentuje a vyjadřuje vlastní stanoviska. V praktické části autor prokázal velmi dobrý 

přehled a schopnosti aplikovat klíčové poznatky z oblasti DoS útoků prostřednictvím vytvoření vlastního 

simulačního nástroje včetně návrhu metodiky obrany. 

Jazyková a stylistická úroveň práce je na velmi dobré úrovni, terminologie je korektní a jednotná. Práce je velmi 

zdařilá i po formální stránce: má veškeré náležitosti včetně vhodného členění kapitol, citací v textu a seznamu 

literatury dle norem APA Style.  
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