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Bezpečnost informačních systémů v prostředí počítačových sítí
Popsat a vysvětlit principy ochrany dat v prostředí sítí a navrhnou
konkrétní nastavení serverového OS Windows. Bude řešena bezpečnost
sítí a dat, návrh řešení včetně dokumentace postupu.
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Připomínky a otázky k obhajobě: Student psal práci velmi svědomitě a pravidelně
konzultoval postup. Bylo vidět, že se dané problematice věnuje v zaměstnání a přicházel vždy
připraven a s konkrétními dotazy. Díky tomu je podle mého názoru práce povedená a splňuje
vytyčené cíle i požadavky na bakalářské práce. Snad jen ve čtvrté kapitole mohla být poněkud
hlouběji aplikována problematika bezpečnosti a ochrany dat, i když pak již by práce rozsahem
a hloubkou spíše směřovala k diplomové práci. Přínosem je jak pěkné zpracování
problematiky z teoretického hlediska tak i navržené konkrétní řešení.
1) Na str. 34 hovoříte o havarijním plánu. Jaké jsou kroky při zavádění a tvorbě těchto
plánů?

2) Jak byste popsal rizika současného fenoménu BYOD z hlediska bezpečnosti firemní
sítě?

Práce

je - není doporučena k obhajobě (nehodící se škrtněte)
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Výborně mínus

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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