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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Prezentační úroveň textu je velmi dobrá. Autor systematicky seznamuje čtenáře s tématem, ve kterém se jeho

práce pohybuje a dále popisuje svoje řešení a výsledky, které tímto řešením dosáhl. Pokdu mi něco vadilo, pak to
byla kapitola 7.2, která je psána nepěkně, a její styl působí rušivě, a dále nadměrné používání anglických výrazů,
například v názvech podkapitol 5.4.1 či 5.4.2. Také termín 'obfuskace' někomu, kdo není expert v tomto tématu,
zní podivně.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální stránka práce je také kvalitní. Slovenčtinu, ve které je text napsán, nemůžu zcela posoudit, ale zdá se

mi dobrá. Mezi drobnosti, které mi na textu vadily, patří například nejasný význam obrázku 5.2.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Tento bod hodnotím rovněž vysoko. V textu je uvedeno celkem 66 pramenů. Přestože řada z nich jsou texty na

Webu, najdeme zde i mnoho aktuálních publikací k tématu. Prameny jsou v textu hojně a vhodně citovány.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je funkční a umožnil provádět automatickou 'obfuskaci', díky niž bylo následně vyhodnoceno,

jak umožní jednotlivé navržené metriky odhalovat útoky na síťový provoz.
8. Využitelnost výsledků
 V současnosti jsou IDS velkým tématem a prezentované výsledky mohou přispět k jejich vývoji a tím ke zvýšení

bezpečnosti v počítačových sítích.
9. Otázky k obhajobě
 Máte povědomí, kolik IDS systémů či systémů pro zvýšení bezpečnosti síťového provozu je v

současnosti vyvíjeno?
Můžete si představit použití technik jako jsou inteligentní agenti pro tyto typy systémů?

10. Souhrnné hodnocení 88 b. velmi dobře (B)
 Pokud hodnotím stupněm B a ne excelentním stupněm A, pak je to proto, že textu přeci jenom trochu chybí a

provedená práce má spíš realizační a implementační charakter. Velké množství práce, které bylo uděláno při
porovnávání jednotlivých metrik, je ale chválihodné, a práci hodnotím výrazně nadrpůmerně.

 

V Brně dne: 15. června 2015
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