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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat bezpečnostní politiku určenou k autorizaci uživatele v

projektu FreeIPA s omezením na definovaná časová pravidla. Zadání bylo spíše náročnější.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Length of technical report in usual extent
 Práce čítá celkem 50 číslovaných tištěných stran (včetně příloh).
4. Presentation level of technical report 88 p. (B)
 Celá práce je napsána v anglickém jazyce, text práce je pro čtenáře dobře pochopitelný. Rozsahy jednotlivých

kapitol jsou přiměřené a kapitoly na sebe dobře navazují. Celková prezentační úroveň technické zprávy je dobrá.
5. Formal aspects of technical report 85 p. (B)
 Po jazykové stránce je práce na dobré úrovni. Práce obsahuje malé množství opakujících se typografických

chyb.
6. Literature usage 88 p. (B)
 Seznam použité literatury obsahuje 18 zdrojů, všechny v angličtině. Výběr zdrojů považuji, vzhledem k

charakteru práce, za dostatečný.
7. Implementation results 100 p. (A)
 Implementované moduly jsou funkční a integrované do systému FreeIPA. Oceňuji zejména logiku vyhodnocování

a samotné zpracovávání časových pravidel systémem a detailní znalost systému FreeIPA studentem.
8. Utilizability of results
 Práce byla vytvářena ve spolupráci s firmou RedHat, výsledky implementace budou zařazeny do projektu

FreeIPA.
9. Questions for defence
 1. Uveďte příklad, kde je výhodné použít omezení přístupu k zařízení.

2. Předpokládejme, že časové pravidlo je definováno pro jinou časovou zónu než na zařízení, na kterém se
přihlašuji. Kde a jakým způsobem dojde k vyhodnocení pravidla?

10. Total assessment 95 p. excellent (A)
 Celkově hodnotím zpracování práce jako nadprůměrné.
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