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1. Assignment complexity average assignment
 Zadání hodnotím jako průměrně obtížné. Student se měl zorientovat v rodině zranitelností Blueborne a na

základě metod popsaných v existující literatuře implementovat nástroj pro automatickou detekci těchto
zranitelností.

2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Práce splnila zadání ve všech bodech. Student nastudoval a prezentoval technické oblasti nutné k pochopení

principu zranitelnosti. Provedl analýzu existujících detekčních nástrojů a jejich limitů. A dle doporučené literatury
navrhl a implementoval své vlastní řešení. Drobnou výtku mám k testování nástroje, kdy počet 4 testovaných
zařízení je velmi malý. Naopak velmi vyzdvihuji schopnost studenta vyřešit problém nefunkčnosti metody
popsané v literatuře její modifikací. Nalezení této chyby je velmi dobrý výsledek, který by si možná i zasloužil
publikaci.  

3. Length of technical report in usual extent
 Práce se pohybuje poblíž spodní hranice požadovaného rozsahu, nicméně je informačně bohatá a obsahuje

všechny potřebné části.
4. Presentation level of technical report 75 p. (C)
 Práce je dobře strukturovaná, vhodnou formou prezentuje řešenou problematiku, nicméně kapitoly věnující se

návrhu a implementaci jsou dost stručné. A např. podkapitola 4.2 místo požadavků na nástroj spíše již popisuje
výsledný design. V kapitole 6, která se věnuje testování vytvořeného nástroje, mi chybí větší počet testovacích
zařízení a např. porovnání výsledků s konkurenčními nástroji na stejné testovací množině.

5. Formal aspects of technical report 75 p. (C)
 Práce obsahuje menší množství jazykových a typografických chyb. Kvalita některých vložených obrázků není

dobrá. Pozitivně hodnotím, že je psána v angličtině a i přes některé stylistické chyby je jazyková úroveň dobrá.  
6. Literature usage 75 p. (C)
 Práce s literaturou je dobrá, student vhodně odkazuje relevantní zdroje. Jen v úvodní části práce bych si

představoval trošku bohatší odkazování. 
7. Implementation results 85 p. (B)
 Realizační výstup považuji za zdařilý. Nástroj je funkční, odhaluje požadovanou zranitelnost. Vzhledem k tomu,

že z hlediska řádků kódu se nejedná o rozsáhlý projekt, je škoda, že se student nepokusil implementovat celý
útok alespoň pro jeden typ zařízení. Za nejlepší výsledek považuji odhalení chyby v původní metody popsanou
v literatuře, který znemožňoval detekci a návrh a implementaci náhradního přístupu, který se ukázal funkční.
Vzhledem k rozsahu 

8. Utilizability of results
 Nástroj je veřejně k dispozici.
9. Questions for defence
 1. Jaký byl důvod nefunkčnosti původní metody?

2. Z jakého důvodu jste v popisu vynechal jednu ze 4 zranitelností pro Android (viz kap. 3.2)? 
10. Total assessment 78 p. good (C)
 Práce reprezentuje dobré implementační ověření detekční metody zranitelnosti BlueBorne. Známku sráží horší

zpracování textové části. Naopak vyzdvihuji schopnost studenta nalézt chybu v publikované metody a úspěšně ji
modifikovat.

Práci navrhuji k obhajobě a hodnotím stupněm C.
  
In Brno 18 August 2020

 Malinka Kamil, Mgr., Ph.D.
reviewer
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