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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem bylo nastudovat metody digitální steganografie, jednu z metod zvolit a implementovat jako mobilní aplikaci.

Jedná se o průměrně obtížné zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno ve všech bodech. Výhradu mám pouze k druhému bodu zadání, kde měl student zvážit

kombinaci steganografie se šifrováním. O kombinaci se šifrováním se student zmiňuje pouze okrajově, a to v
podkapitole 2.1.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce je psaná v LaTeXu. Rozsah zprávy splňuje minimální požadavky, od úvodu po závěr má zpráva 26

vysázených stran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce je dobře strukturovaná a čitelná s obrázky v dobré kvalitě.Vyskytují se v ní však následující vady:

U Grafu 6.1 nejsou uvedeny jednotky u jednotlivých os.
Histogramy na obrázku 6.5 - 6.8 neobsahují označení os vůbec.
Obrázek 8.4 na straně 24 dle nemusel být přes celou stranu.
Práce neobsahuje obsah přiloženého CD.

V práci postrádám bližší popis principu diskrétní kosinové transformace (DCT) u JPEG komprese, a to
především proto, že si autor zvolil pro implementaci algoritmus, který do DCT koeficientů ukrývá zprávy.Výhrady
mám také ke kapitole 6 - Steganografie. Autor zde uvádí klasifikaci metod obrazové digitální steganografie.
Metody dělí mimo jiné na metody zachovávající a obnovující statistické metriky. Z těchto metrik zmiňuje autor
pouze histogramy DCT koeficientů a žádné další explicitně neuvádí, přestože je označuje za důležité.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce neobsahuje velké množství chyb. Překlepy se v ní vyskytují jen ojediněle.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor hojně cituje jak odborné články, tak i několik vědeckých článků. Nedostatečně cituje v případě odkazu číslo

2, kde není jasné, odkud literatura pochází. U odkazu číslo 11 webových stránek chybí datum citace.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Aplikace splňuje základní požadavky na funkčnost. Samotná implementace je poměrně málo komentovaná. Je

škoda, že aplikace umožňuje vkládání pouze textových zpráv. Kladně hodnotím integraci aplikace pro
dekódování do systému tak, že je možno čist skryté informace v obrázku z libovolné aplikace podporující práci s
obrázky.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o práci kompilačního charakteru, vzhledem k jednoduchosti vypracovaného řešení a málo

komentovanému kódu neočekávám praktické uplatnění. Aplikace nebyla vystavena na Apple App Store.
9. Otázky k obhajobě
 Srovnával jste svou aplikaci s aplikacemi stejného typu? Pokud ano, v čem vidíte její výhody/nevýhody?

V čem spočívá vyšší energetická náročnost metody F5 ve srovnání s vámi implementovanou metodou F4?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Výstupem bakalářské práce je funkční mobilní aplikace pro ukrývání textových zpráv do obrazových souborů

typu JPEG. Vzhledem k nedostatkům zmíněným výše navrhuji hodnocení C.
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