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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce splnila zadání ve všech bodech. Student nevyužil možnosti rozšířit řešení o robustnější skenovací modul.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce patří k těm delším, ovšem ne na úkor hustoty obsahu. Všechny části práce jsou informačně bohaté.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická zpráva je na vysoké úrovni. Má vhodně zvolenou logickou strukturu, kdy se od přehledu současného

stavu a analýzy již existujících řešení přesouvá k návrhu a implementaci a testování výsledného řešení. Pro tento
typ práce mi chybí přeci jen detailnější popis XSS a SQLI, obzvláště když jsou předmětem implementovaných
modulů. Práce je pochopitelná ovšem srozumitelnost textu byla horší v některých částech popisující
implementaci. 

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Z typografického hlediska nemám jedinou výtku. Jazykově je práce na vysoké úrovni.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce se s literaturou je na odpovídající úrovni. Student vybral vhodný okruh studijních pramenů. Má řádně

odděleny převzaté a vlastní prvky.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup je plně funkční a odpovídá požadavkům na moderní aplikaci. Výsledný nástroj je výrazně

inspirován konkurenčním nástrojem Burp Suite. Student implementoval všechny části frameworku z návrhu.
Moduly implementoval pouze v základním potřebném rozsahu. Případná rozšíření mohou dále vylepšit
úspěšnost. Zdrojovým kód je na dobré úrovni, není ovšem dostatečně komentovaný.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou využitelné v praxi pro potřeby penetračního testování webových aplikací, ačkoliv pro plnohodnotné

nasazení by bylo potřeba implementovat více kvalitnějších modulů. Student nedořešil zveřejnění nástroje.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práce je na velmi dobré úrovni, je velmi ucelená a až na drobnosti ji nemám co vytknout. Navrhuji tedy hodnocení

B.
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