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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Jedná se o obtížnější implementační zadání, neboť student musel nastudovat teorii, která není běžnou součástí

bakalářského studijního programu. Konkrétně se musel seznámit se zranitelnostmi systému DNS a možnostmi
praktické realizace jednotlivých útoků.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno ve všech bodech. Drobným nedostatkem je příliš krátká část, která se věnuje testování

výsledné aplikace.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah je v obvyklém rozmezí a činí zhruba 40 normostran.
4. Prezentační úroveň předložené práce 87 b. (B)
 Technická zpráva má vhodnou strukturu, kapitoly na sebe logicky navazují. Teoretická část práce popisuje

problematiku do hloubky vzhledem na dané cíle a je celkově dobře koncipovaná. Druhá polovina práce se věnuje
návrhu a popisu implementace aplikace, přičemž na základě poskytnutých informací si je čitatel schopný utvořit
ucelený obraz o architektuře řešení. Nejslabším článkem je kapitola věnující se vlastnímu testovaní, kde je
uvedena pouze topologie testovacího prostředí bez další analýzy dosáhnutých výsledků.

5. Formální úprava technické zprávy 93 b. (A)
 Práce je typograficky na nadprůměrné úrovni a neobsahuje žádné zásadní chyby. V textu se vyskytuje minimum

překlepů a gramatických chyb.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Práce s literaturou je na standartní úrovni, citované jsou významné články ze zkoumané oblasti. Převzaté části

jsou snadno odlišitelné od vlastního přínosu autora. Autor cituje větší množství online zdrojů, co je ale vzhledem
na povahu práce přípustné.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je nadprůměrný. Aplikace je přehledná, intuitivní a dobře odladěná. Zdrojové kódy jsou logicky

strukturované, přičemž autor při implementaci využívá pokročilé metody dostupné u zvolených programovacích
jazyků. Výstup navrhnutého řešení je v souladu s technickou správou.

8. Využitelnost výsledků
 V práci jsou implementovány již publikované výsledky. Přínos autora spočívá teda v technické realizaci. Výstupy

práce mohou být použité při dalším výzkumu, případně při aktivním testovaní zabezpečení sítí a DNS
konfigurace.

9. Otázky k obhajobě
 Bez otázek.
10. Souhrnné hodnocení 91 b. výborně (A)
 Zadání práce patří mezi obtížnější a klade na studenta nadstandardní požadavky. Technická zpráva nemá

vážnější nedostatky, je srozumitelná a má logickou strukturu. Drobným negativem je zpracování části práce
věnující se testování, která by mohla obsahovat podrobnější analýzu výsledků. Celkově jde o zdařilou práci a
vzhledem k náročnosti tématu navrhuji hodnocení A - výborně.

 

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

 

V Brně dne: 1. června 2016
  .................................
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