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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 K bodu 3 zadání - tedy simulaci útoků a jejich analýze - není v technické zprávě explicitně nic uvedeno. Student

se zabývá jen teoretickou analýzou útoků a pak přecáhzí přímo k implementaci generátorů.
Ke splnění hlavního cíle práce to však nevadí, proto to nepovažuji za vážný problém.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah je asi 40 nomostran, tedy v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Práce není příliš dobře strukturována - některé informace se opakují, některé chybí, případně jsou uvedeny v

nevhodném pořadí. Celkově je práce poměrně srozumitelná, ale nečte se dobře a některé věci si čtenář musí
domýšlet.

Výhrady mám například ke kapitole 3 - Analýza DNS anomálií. Při popisu jednotlivých útoků se do jisté míry
opakují informace uvedené dříve v kap. 2 a nové informace často nejsou příliš relevantní k zadání práce.
V kap. 4 zase chybí nějaký úvod. Mělo by být jasně řečeno, že bude implementováno několik samostatných
programů, co přesně budou dělat apod. Až potom by se měl řešit programovací jazyk, konfigurační soubory
apod.
V práci je mnoho dalších drobných nedostatků, včetně faktických chyb. Přestože jde většinou jen o drobnosti,
není jich málo a práce tak celkově působí dost nekvalitně.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Po jazykové stránce nemá práce žádné výraznější nedostatky. Z typografického hlediska mám jen několik

drobných výhrad - např. psaní typů DNS dotazů někdy velkými a někdy malými písmeny.
Velkým formálním nedostatkem je však práce s obrázky - především to, že na většinu z nich nevedou z textu
žádné odkazy. Navíc tam, kde odkazy jsou, nemají správnou formu (je použito číslo v hranatých závorkách). To
platí i pro odkazy na kapitoly v úvodu.

6. Práce s literaturou 60 b. (D)
 Seznam literatury zahrnuje mj. množství odborných článků vhodně vybraných k tématu práce. Výběr zdrojů tedy

považuji za vhodný a i jejich množství více než dostatečné. Téměř polovina ze zdrojů uvedených v seznamu
literatury (konkrétně 1, 2, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19) však není nikde v práci citována, takže není zřejmé, kde
konkrétně a zda vůbec ji student využil. Navíc ani formátování seznamu literatury nespňuje běžné požadavky a
není ani konzistentní.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizační výstup je velmi kvalitní. Programy jsou dobře navržené a dostatečně konfigurovatelné. Kód je

přehledný a dostatečně komentovaný.
8. Využitelnost výsledků
 Implementované generátory útoků na DNS jistě najdou využití při testování detektorů takových útoků.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Implementované programy jsou po všech stránkách kvalitní. Technická zpráva je však značně podprůměrná.

Celkově tedy navrhuji průměrné hodnocení - stupeň C.
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