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1. Assignment complexity average assignment
 
2. Completeness of assignment requirements acceptable under reservation
 Zadání práce bylo celkově splněno. Drobné výhrady mám nicméně k bodu 5 - podrobný popis experimentu -

který mohl být podstatně podrobnější. Stejně tak celkové shrnutí práce je odbyté.
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 70 p. (C)
 Práce je vcelku logicky strukturovaná, kapitoly na sebe navazují. Některé části práce jsou nicméně vysvětleny

povrchně, některé nedůležité pasáže zase příliš podrobně, což snižuje čtenost a pochopitelnost práce pro
čtenáře.

5. Formal aspects of technical report 60 p. (D)
 Oceňuji, že je práce psaná v angličtině, nicméně mohl být dán větší prostor opravě překlepů a chyb. V práci lze

nalézt řadu chyb, ať už špatný popis cest na souborovém systému, nebo chybně uvedené příznaky u protokolu
TCP. Ač je práce srozumitelná, celá řada anglických vět neodpovídá anglické gramatice. Abstrakt mohl autor
také zkonzultovat s českou gramatikou. V práci také chybí rozšířený abstrakt v českém jazyce.

6. Literature usage 60 p. (D)
 Práce využívá řadu publikací a zdrojů. Citace nicméně nejsou zcela v souladu s citačními normami - chybí

ISBN/ISSN u odborných článků, url u elektronických zdrojů. Formátování citací také není jednotné. Výhrady mám
i k výběru některých článků [7,18], kde je čerpáno z pochybnějších internetových žurnálů.

7. Implementation results 50 p. (E)
 V práci je představena velice jednoduchá topologie ve které je testováno šíření malwaru. Závěry a výsledky

prezentované v práci jsou nicméně zavádějící. V práci se např. zcela legitimní stáhnutí aktualizace přehrávače
Flash (obr. 5.15) prezentuje jako stáhnutí malware. Díky velice jednoduché topologii a žádnému síťovému
provozu je demonstrována detekce šíření malware např. zvýšením velikosti přenesených dat, což by v reálné síti
nefungovalo. Ač práce popisuje protokol NetFlow, pro podrobnější analýzu není vůbec použit.

8. Utilizability of results
 Práce je spíše kompilačního charakteru. Student pouze velice jednoduše vyzkoušel jednotlivé nástroje. Reálně

tedy výsledky nejsou příliš použitelné.
9. Questions for defence
 Z jakého důvodu bylo nutné vypnout zabezpečení SELinux na IDS serveru?
10. Total assessment 55 p. sufficient (E)
 Oceňuji, že student napsal práci v angličtině, ač se občas nevyhnul špatné stylizaci nebo překlepům. Kvalitu

práce nicméně snižuje realizační výstup, který představuje pouze velice jednoduché otestování jednoho IDS
systému a několika dalších nástrojů. Práce ve své podstatě skončila tam, kde by měla začínat. Zejména kvůli
nízké kvalitě realizačního výstupu hodnotím práci jako dostatečnou (E).
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