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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce splnila zadání ve všech bodech. Jediná nekonsistence je v bodě 3, kdy si myslím, že návrh řešení

zamezení úniku dat není založen na zjemnění přístupových práv.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce má 58 vysázených stran plus přílohy. Všechny části práce jsou informačně bohaté a pro práci nezbytné. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Předložená technická zpráva je na výborné úrovni. Práce je vhodně rozdělena do pěti hlavních logických bloků:

představení problematiky bezpečnosti Androidu, analýzy frameworku Aurasium, analýzy a návrhu řešení, popisu
implementace a následně i  verifikace výsledků. Práce je srozumitelná a čtivá. Výsledky jsou velmi dobře
prezentovány. 

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Z typografického hlediska nemám jedinou výtku. Velmi pozitivně hodnotím, že je práce vypracována anglicky,

navíc jazykově na výborné úrovni.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr studijních pramenů práce je vhodný. Student řádně cituje a všechny převzaté části jsou korektně odlišeny.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizační výstup je plně funkční. Zdrojové kódy mají dobrou kulturu, jsou vhodně komentované. Při realizaci se

student dopustil několika nešťastných návrhových rozhodnutí, jako je např. redesign konfigurace aplikace, který
následně snižuje uživatelskou přívětivost a vyžaduje restarty aplikace pro zohlednění nových nastavení. Dále by
výsledku slušel inverzní přístup k oprávněním. Tedy by default vše chráněno a ne nutnost funkční aplikace aby k
ochraně došlo. Ovšem nic z toho ve výsledku zásadně neovlivňuje výsledek funkčně.

8. Využitelnost výsledků
 V kontextu obtížného nasazení podpůrného frameworku nevidím reálné využít praktické výsledky. 
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 91 b. výborně (A)
 Obecně práci hodnotím výborně. Student se výborně zorientoval v problematice, důkladně provedl analytické

práce, precizně vše naimplementoval (rozsah implementačních prací byl nadprůměrný) a ve výsledku i vše
zpracoval do kompaktní práce v angličtině. Vše navíc prezentoval na studentské konferenci. V podstatě kromě
drobných návrhových nepřesností, které ovšem stejně přesahují rámec DP nemám co vytknout.Navrhují
hodnocení A.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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