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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny, avšak některé podčásti jsou v technické zprávě popsány do značné míry

nepřehledně (z bodu 1 možnosti programování a bod 3).
Student nad rámec zadání implementoval systém kromě platformy RaspberryPi i pro další 32 bitové Linuxové
systémy

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozsahu. Všechny její části jsou relevantní řešené problematice.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Rozdělení tématu "antivirové programy" na dvě kapitoly (3. a 4.) do jisté míry snižuje přehlednost práce. Navíc

první z nich má pouze dvě strany.
V 5. kapitole o RaspberryPi chybí oproti 1. bodu zadání zmínka o možnostech programování. Ta je místo toho až
v následující kapitole o Implementaci.
6. kapitola s názvem "Implementace" v sobě zahrnuje teoretický základ použitých technologií, návrh systému,
jeho implementaci a na závěr i samotné použití. To čtenáři znesnadňuje pochopení a navíc je na něm ponechána
klasifikace informací do jednotlivých částí.
Ostatní kapitoly jsou v pořádku, mají logickou návaznost i přiměřený rozsah.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Typografická a jazyková stránka práce je slabá.

Spojky a předložky jsou vysázeny na koncích řádků.
Autor užívá hovorové a slangové výrazy (tuhle, téhle, trojan, ...). V práci se nachází přebývající interpunkce -
čárky, nekonzistentní rozvité větné členy i pár překlepů.
Styl napsání práce příliš neodpovídá jejímu druhu.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Student využil značné množství relevantních zdrojů (odborné literatury i online zdroje).

Ovšem část bibliografických citací neodpovídá normě. U některých online zdrojů chybí, kdy byly citovány nebo
časový údaj o vzniku informace (např. 1.-6., 21., 48. aj. citace). U 9. citace má druhý autor článku uvedeny pouze
iniciály, u 12. a 17. citace je název organizace na místě autora uveden ve formátu jako by se jednalo o osobu
(příjmení a zkratka jména), atp.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizovaný systém je plně funkční v souladu se zadáním. Uživatelské rozhraní je přehledné a jednoduché na

ovládání pomocí dotykové obrazovky. Navíc byla implementována i verze pro další 32 bitové Linuxové platformy,
tudíž je možné příslušný systém využít i na jiných platformách, které jsou v technické zprávě rozebrány.
Zdrojové kódy jsou dokumentovány komentáři, které by měly být v lepší kvalitě.

8. Využitelnost výsledků
 Výstupem práce je samostatný systém, který detekuje viry na USB flash discích. Jak student sám zhodnotil

RaspberryPi není ideální platforma, ovšem při výběru jiného jednodeskového počítače by se jednalo o zajímavý
produkt.

9. Otázky k obhajobě
 V textu se zmiňujete nebo využíváte ke srovnání Vámi vybraných antivirových programů také programy:

McAfee, BitDefender, Kaspersky, aj. Proč nebyly tyto programy podrobeny analýze, když jsou
považovány za jedny z nejlepších?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Realizovaný systém hodnotím velmi pozitivně, avšak technická zpráva vykazuje nedostatky ve způsobu

zpracování a formální stránce. Proto je celkové hodnocení hraničně průměrné.
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V Brně dne: 29. května 2018
  .................................
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