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Slovní hodnocení 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci provádějící bezpečnostní audit 
síťových zařízení na základě bezpečnostních doporučení a standardů čerpaných z literatury a generování 
opravné konfigurace a případně její aplikace. Práce je logicky členěna do šesti kapitol. V prvních třech 
kapitolách se autor věnuje teoretické části, vysvětluje pojmy a uvádí rizika a hrozby v síťovém provozu. 
Hned v úvodu jsou jasně definovány cíle práce a jakým způsobem jich bude dosaženo. V podkapitole 1.1 
oceňuji definici důležitých pojmů (hrozba, zranitelnost, riziko…), které jsou dále v práci často využívány. 
V podkapitole 1.3 autor popisuje síťové útoky, v uvedených obrázcích se však nedrží zavedeného 
standardu a namísto jmen pro legitimní účastníky komunikace – Alice a Bob – používá Eva a Bob (Eva → 
Eavesdrop = pasivní útočník). V sekci 3.4.1 je doporučeno použití ACL, definice se však nachází až 
v následující sekci. Sekce 3.4.5 je pojmenovaná „Šifrovanie hesiel“, podle obsahu je však myšleno 
hashování. 

V dalších třech kapitolách se autor věnuje vyvíjené aplikaci z hlediska návrhu, implementace a testování. 
Kladně hodnotím poměrně podrobnou analýzu podobných existujících aplikací, jejich srovnání 
s navrhovanou aplikací a obhájení důvodů pro vývoj této aplikace (viz podkapitola 4.1). Ve stejné 
podkapitole je zmíněno, že vyvíjená aplikace bude zdarma, neuvádí se však pod jakou licencí bude vydána. 
To je uvedeno až ve zdrojovém kódu. Kapitola 5 přináší detailní ale zároveň přehledný a výstižný popis 
fungování aplikace podpořený vývojovými diagramy a schématy znázorňujícími jednotlivé třídy aplikace. 
Dále oceňuji zahrnutí popisu limitací aplikace (viz algoritmus pro identifikaci vrstvy hierarchického 
modelu). Kapitola 6 je zaměřena na testování vyvinuté aplikace. Zde mi chybí možnost využití přepínače 
(--verbose) k získání podrobného konzolového výstupu za účelem ladění. 
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Zdrojový kód je logicky členěn do samostatných modulů, což usnadňuje možnou rozšiřitelnost. Na druhou 
stranu by měl kód být mnohem více okomentován. Hlavička v každém modulu je stejná a příliš generická. 
Neobsahuje popis funkcí a účel daného modulu. 

Jedná se sice o poměrně rozsáhlou práci, nelze však říci, že by text teoretické části plnil pouze úlohu 
výplně, naopak má přímou souvislost s praktickou částí a cílem této práce.  Autor správně využil příloh a 
přesunul do nich podrobnější popis některých částí aplikace a výstupy testování. Z formálního hlediska 
chci vyzdvihnout využití systému LaTeX, pomocí něhož bylo dosaženo vysoké typografické kvality práce. 
Pouze v některých částech textu (např. sekce 3.4.7) je možné vysledovat různé logické celky, které jsou 
však ponechány v jednom dlouhém nestrukturovaném odstavci. V textu se nachází několik překlepů 
(detegovanie, posledný článkom, rozdeľujú troch rovín, poslednou rovina, viacerých protokol), vzhledem 
k rozsahu práce, to však nemá zásadní vliv na celkový dojem. 

Práce s literaturou je na vysoké úrovni. Autor plně využil možností sytému LaTeX, pomocí kterého vysázel 
seznam bibliografických citací podle normy a také se na ně v textu správně odkazuje. V úvodu autor uvádí 
několik tvrzení, které by však bylo dobré podložit citací nebo příkladem (např. Veľmi silnou motiváciou by 
malo byť aj to, že dôsledkom bezpečnostných nedostatkov sú globálne miliardové škody a straty reputácií 
firiem.). V jednom případě citace (sekce 3.4.2) autor zaměnil křestní jméno autora Matěje Grégra za 
Martina Grégra. Velmi kladně hodnotím práci s literaturou v podkapitolách 4.8 až 4.13 při vytváření 
tabulek doporučení obsahujících informace, na kterých je postavena celá diplomová práce a jsou kritické 
pro úspěšnost vyvíjené aplikace. 

Zadání práce bylo poměrně náročné a vyžadovalo nastudování problematiky síťové bezpečnosti a to také 
z procesního pohledu. Navíc byla nutná znalost programování a schopnost vytvářet značně rozsáhlé a 
komplexní regulární výrazy. Zadání práce bylo splněno. 

Z hlediska přínosu vidím díky modularitě a možnostem rozšíření využití v menších podnikových sítích, 
které, jak autor uvádí, často z finančních důvodů zanedbávají otázku síťové bezpečnosti. Určité změny a 
přizpůsobení výchozího chování aplikace však často vyžadují úpravy konfiguračních souborů a nejsou vždy 
plně intuitivní. Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšného nasazení do praxe by bylo dobré umožnit 
ovládání pomocí webové aplikace, což autor sám uvádí jako možný budoucí doplněk. Rozšíření o další 
výrobce (současná verze podporuje Cisco IOS) a operační systémy však vyžaduje přímou znalost 
programování. Nabízí se také možnost využití v akademické sféře jako například součást laboratorních 
úloh ve spojení se simulátorem GNS3 nebo za účelem kontroly výsledků laboratorních úloh studentů. 

Otázky k obhajobě 

1) Zvážil jste možnost zohlednit verzi IOS při generování opravné konfigurace v případě příkazů, jejichž 
syntax se v některé verzi IOS změnil? Například „ip ssh timeout 30“ a „ip ssh time-out 30“. 

2) Jakým způsobem byste postupoval při nasazování Vašeho nástroje v podnikové síti? Popište možnosti 
škálovatelnosti Vašeho řešení a nutné úpravy. Předpokládejte, že jsou bezpečnostní doporučení pro 
všechny typy zařízení v síti uložena v databázi.  

 

              
Ing. Radek Tyrala 
Oponent diplomové práce 


