
 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno studenta: Zitta Stanislav 
Téma práce: Návrh zabezpečení počítačové sítě ve středně velké firmě 
  

Cíl práce: Navrhnout komplexní zabezpečení počítačové sítě ve středně velké firmě. Návrh 

bude obsahovat zabezpečení z pohledu druhé a třetí vrstvy modelu TCP/IP. 

Navržená řešení zabezpečení budou namodelována ve vhodném simulátoru.  

 

 

 

 

Náročnost zadání bakalářské práce na:  

teoretické znalosti vyšší 

praktické zkušenosti vyšší 

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování vyšší 

 

A: Slovní hodnocení: 

Naplnění cíle práce: 

Autor se v prvních třech kapitolách odborně zabývá problematikou zásadních funkčních principů na vybraných 

vrstvách ISO/OSI modelu. Vysvětlení a popis je zaměřen na podstatné protokoly, které jsou na jednotlivých 

vrstvách využívány a to s ohledem na síťovou bezpečnost. Ve čtvrté, páté a šesté kapitole, pak představuje a 

precizně popisuje možné útoky na vybraných vrstvách ISO/OSI modelu. V sedmé kapitole pak autor 

představuje topologii testované sítě, kterou využívá v kapitole osmé, kde představuje propracovaný systém 

zabezpečení jednotlivých fyzických i logických částí sítě. Vše přitom vztahuje na teoretické principy a možné 

útoky popsané v předchozích kapitolách. Významným přínosem práce, bylo dlouhodobé a systematické 

testování navržené sítě a jejích částí na fyzických zařízeních v laboratoři počítačových sítí. Všechna testovaná 

řešení pak byla představena vedoucímu práce.  

Práce splnila všechny předpokládané cíle v plné míře.   

 

Logická stavba a stylistická úroveň práce: 

Logická stavba práce odpovídá logickému přístupu k děné problematice. Obecný popis nejpodstatnějších 

principů jednotlivých vrstev ISO/OSI modelu, analýza možných bezpečnostních rizik a na závěr systematicky 

navržená řešení.  

Stylistická úroveň zcela odpovídá požadavkům bakalářské práce. 

 

Využití záměrů, námětů a návrhů v praxi: 

Komplexní návrh zabezpečení předložené sítě, která svým rozsahem odpovídá středně velké firmě, její 

testování pomocí simulačních nástrojů a na fyzických zařízeních, lze bez větších úprav použít jako vysoce 

profesionální a odborný návod pro zabezpečení počítačových sítí podobného rozsahu.. 

 

Případné další hodnocení (připomínky k práci): 

U autora je nutné vyzdvihnout jeho analytický přístup k děné problematice. Autor zároveň maximálně využil 

svých získaných znalostí a dovedností v rámci studia počítačových sítí a jejich bezpečnosti, jejímž praktickým 

nasazením prokázal nejen teoretickou, ale i praktickou dovednost v dané oblasti. Autor ve své práci také 

pracoval s relevantními zdroji v rozsahu vhodném pro bakalářskou práci. 

 



 

 

B: Kriteriální hodnocení: 

Nápovědu k vyplnění vybraného pole je možné zobrazit klávesou F1, stručně je uvedena i ve stavovém řádku. 

Kriteria hodnocení práce: Úroveň Připomínky 

Úroveň dokumentu 
  

logická stavba práce nadprůměrné       
stylistická úroveň nadprůměrné       
práce s literaturou včetně citací průměrné       
formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

nadprůměrné       

Teoretická část 
  

rozsah a úroveň zpracování rešerše nelze hodnotit       
formulace teoretických východisek pro 

praktickou část 

nadprůměrné       

odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné       

Praktická část – produkt (řešení) 
  

adekvátnost použitých metod, SW, 

postupů 

nadprůměrné       

kvalita návrhu řešení nadprůměrné       
komplexnost řešení komplexní       
návrh datových struktur nelze hodnotit       
uživatelské rozhraní nelze hodnotit       
odborné zvládnutí problematiky nadprůměrné       
rozpracovanost dokončeno, otestováno       
využitelnost praktické části v praxi ve větší míře       

Praktická část - popis 
  

popis řešení v bakalářské práci nadprůměrné       
ostatní přílohy (tabulky, grafy, výpočty, 

…) 

nadprůměrné       

uživatelská příručka nelze hodnotit       
   
Uložení dokumentu/ů bakalářské práce na 

CD 

ano       

Uložení výsledku praktické části na CD ano       
   
Stupeň splnění cíle práce splněn       

 

 

 

C: Otázky k obhajobě (max 2): 

1. Jak by se nechala pro zabezpečení sítě, vámi popisovaného rozsahu, využit 

technologie Cisco ASA? 

2. Nastiňte, jaké open source technologie, byste obecně doporučil pro zabezpečení 

počítačové sítě, jak zmiňujete v závěru své práce. 

 

 

 

 

Doporučení práce k obhajobě:  ano 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

 

Posudek vypracoval: 

Jméno, tituly:         Mgr. Josef Horálek 

Zaměstnavatel: FEI UPCE 

                                                                    



 

 

V Pardubicích dne: 31.5.2011   Podpis: 


