
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Hodnocení vedoucího bakalářské práce
Student: Bednář Radek
Téma: Služba pro zjištění zranitelností knihoven použitých na webových stránkách (id 22139)
Vedoucí: Volf Tomáš, Ing., UIFS FIT VUT

1. Informace k zadání
 Zadání považuji za obtížnější, neboť skýtalo jak zpracování vzdálených stránek s databází zranitelností,

tak i detekci technologií na zadané webové stránce. Vznikla tak webová služba, která uživateli pro technologie
na zadané stránce a/nebo manuálně vybrané technologie zobrazí seznam relevantních zranitelností.
Práce nenavazuje na nějakou dřívější práci, nicméně dle mého názoru je dobrým základem pro navázání dalších
prací.
Práce splnila všechny body zadání.

2. Práce s literaturou
 Student využil doporučené materiály, rovněž si aktivně sám vyhledal relevantní prameny.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student pracoval aktivně během celého semestru, realizační výstup pravidelně publikoval na GIT, sám přicházel

s nápady a mnohdy sám inicioval schůzku, aby představil novinky nebo konzultoval nejasnosti / trable.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v dostatečném předstihu, textový i realizační výstup jsem měl možnost projít a mé

připomínky byly zapracovány. Student však i tak nelenil a ještě do odevzdávání se snažil práci vylepšovat.
5. Publikační činnost, ocenění
 -
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Pan Radek Bednář chtěl ve své BP vytvořit něco prospěšného a nebál se i obtížnějšího zadání, které vzal jako

výzvu a  byl do své BP zapálený. Dosažené výsledky jsou použitelné a domnívám se, že mohou být veřejnosti
prospěšné; ať už pro vývojáře, pracovníky starající se o bezpečnost webů nebo pro samotné majitele webů.
Pan Radek Bednář pracuje v  prostředí webů, proto se snažil, aby byl realizační výstup jemu samotnému i jeho
kolegům při práci dobrým pomocníkem - jsem přesvědčen, že se mu to povedlo. Práci hodnotím stupněm A/95.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 30. května 2019

.................................
podpis
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