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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Náročnost zadaní spočíva mimo jiné v nutnosti získání šiřšího přehledu v oblasti kryptografie a bezpečného

přenosu informací, jenž se v bakalářském programu v zásadě nevyučuje.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadaní bylo splněno s ohledem na praktické použití dalšími uživateli.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je adekvátní, zde není co vytknout.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Práce je vhodně rozdělena do logických celků, kapitoly pokrývají v rozumné míře detailu danou problematiku.

Pouze bych upozornil na vhodnost přesunutí kapitoly "Šifrování" před kapitolu "Současný stav". Práce je dobře
srozumitelná, ovšem přidáním diagramů k vysvětlovaným metodikám práce s šifrovacími klíči by mohlo usnadnit
pochopení diskutovaných postupů.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je po typografické stránce vydařená, použití sázecího systému LaTeX byla vhodná volba. Odkazy na

obrázky a tabulky jsou v pořádku. Až na výjmečně chybějící čárku nad samohláskou není co vytknout.

6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Student se odkazuje na informační zdroje poměrně často a vhodným způsobem.

Není co vytknout.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Implementovaný software je funkční a splňuje zadané požadavky.

Zdrojové kódy jsou dobře čitelné a umožňují dobrou orientaci v projektu.
8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený software je prakticky použitelný i v produkční praxi.

Bylo by vhodné serverové rozhraní rozšířit o systém pro pohodlnou správu uživatelů,
např. přes webové rozhraní, ale to již nebylo požadováno v zadaní.

9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem by se řešila situace, kdy by měl být zamezen přístup k šifrovaným souborům zvolenému

uživateli (např. výpověď zaměstnance ) ?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Vytvořený software i závěrečná zpráva jsou velmi kvalitně zpracované.

Student se dané problematice dopodrobna věnoval a orientuje se v ní viditelně dobře.

 

V Brně dne: 3. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

