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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání hodnotím jako obtížnější především ze dvou důvodů:

1. doména zabezpečení online her je velmi málo dokumentovaná
2. zpracování tématu vyžaduje netriviální znalosti vnitřního fungování systému

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Práce v dostatečném rozsahu splňuje všechny body zadání.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Předložené práce přesahuje obvyklý rozsah odpovídající diplomové práci. Nicméně odpovídá větší šíři

zpracovaného tématu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Text a obsah práce je na vysoké úrovni. Až na několik výjimek zmíněných dále, práce vhodně prezentuje

zpracované téma. Struktura je logická a kapitoly na sebe dobře navazují. Informačně je zpráva velmi bohatá a
hutná. Jediné výtky mám ke zpracování kapitoly 4 a 5. V kapitole 4 mi chybí systematičtější a analytický pohled
na bezpečnost. Celá kapitola, ačkoliv je obsahově korektní, působí pouze jako výčtové popsání nástrojů a
postupů použitých v práci bez jakékliv snahy vše zasadit do kontextu celé problematiky. Není tak jasné, zda je
výčet útoků kompletní, jaké další metody na případné jiné principielní bázi existují, jakou podmnožinu z
popsaných technik používají reální útočníci a na jakých principech fungují jiné řešení na komeční bázi. Detailnější
technický popis reálných útoků by pak vše krásně dokreslil. Slabší výsledek analytické části práce se pak
projevuje ve velmi stručné kapitole 5, kde se návrh aplikace nijak nepokouší popsat, které oblasti chce autor řešit
a jak přesně. Částečně se to vykrývá v kapitole popisující imlementaci a vlastním technickém výstupu, zbytečně
to ovšem snižuje úroveň práce. Z návrhové stránky se autor občas dopouští prohřešků vůči aktuálním best
practices bezpečnosti a občas se uchyluje k přístupu security by obscurity.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Po stránce typografie a jazyka se práce pohybuje na velmi vysoké úrovni. Obsahuje minimum chyb, stylistika je

výborná. I přes hutné technické téma je vše prezentováno srozumitelně.
6. Práce s literaturou 89 b. (B)
 Práce s literaturou je na dobré úrovni. Chybí mi pouze větší podložení již zmíněné kategorizace v kap. 4.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je velmi kvalitní. Pokrývá velmi širokou škálu metod, má výbornou štábní kulturu. Součástí je i

velmi dobře popsaný proces přípravy prostředí. Vše je funkční a dobře odladěné.
8. Využitelnost výsledků
 Práce v detailu rozebírá málo známou problematiku a implementuje širokou škálu ochranných metod a je tak

velmi dobře využitelná v praxi. Zatím ovšem není v takovém stavu, aby byla zveřejněna komunitě.
9. Otázky k obhajobě
 1. Z textu kap 4. není jasné, zda výčet útoků rozumně pokrývá všechny oblasti. Existují metody na jiné

principielní bázi? Existuje nějaká kategorizace útoků, modely útočníka apod?
2. Jakou podmnožinu z popsaných technik používají útočníci a na jakých principech fungují jiné řešení na

komeční bázi?
3. Srovnejte své řešení s již existujícími v kontextu šíře oblasti, které pokrývají.

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 I přes některé výtky se jedná o velmi kvalitní práci, která cílí na poměrně složitou oblast. Student odvedl velké

množství mravenčí práce jak při mapování metod tak na úrovni implementace. Vzhledem ke kvalitě a rozsahu
implementační práce se dá akceptovat drobné zaváhání v popisu návrhu. Přeci jen je i tak práce již poměrně
obsáhlá a dostatečné informace jsou v kódu a popisu implementace. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji
výborně (A)
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  .................................
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