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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Tato bakalářská práce se zabývá problematikou, která není běžnou součástí výuky předmětů v rámci

bakalářského studia. Bylo tedy nutné samostatně nastudovat poměrně velký objem teoretických poznatků z
odborné literatury. Jedná se tedy o náročnější téma.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Jednotlivé požadavky zadání byly příkladně splněny. Coby jisté rozšíření práce oproti původně stanoveným

požadavkům lze spatřovat velmi pečlivé a rozsáhlé vyhodnocení vlastností implementovaných metod v 6. kapitole
technické zprávy.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva je logicky uspořádána do celkem 7 kapitol, které na sebe plynule navazují. I přes relativní

náročnost diskutované látky zvolil autor velmi srozumitelný styl výkladu, díky čemuž nemá čtenář problém s
orientací v textu.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Domnívám se, že v tomto směru zde není takřka co vytknout.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Rozsah výčtu informačních pramenů a jejich charakter (vědecké články, tématické monografie) je s ohledem na

zaměření práce zcela vyhovující. Z uváděných pramenů je následně v rámci technické zprávy vhodně čerpáno.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup zahrnuje implementaci zvolených metod audio steganografie (některé převzaté z literatury a

patřičně upravené, jiné čistě dle vlastního návrhu autora) a následně i jejich velmi pečlivé vyhodnocení. Vše je
plně funkční a zcela v souladu s požadavky stanovenými v zadání.

8. Využitelnost výsledků
 Již ve stávající podobě je možné realizační výstup bez problému uplatnit v praxi. Nicméně v závěru technické

zprávy autor zmiňuje některé z modifikací, díky nimž by bylo možné zlepšit odolnost či efektivitu skrývání
informace v audio souborech.

9. Otázky k obhajobě
 1. Je vám známa nějaká metoda audio steganografie, která by pro skrývání informace využívala např.

perceptuální model dynamicky lidského sluchu podobně jako např. při kódování MP3 souborů (tj.
maskování slabších frekvencí po výskytu velmi hlasitých a podobně)? Jak by tuto metodu šlo uplatnit pro
účely audio steganografie? 

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Jedná se o příkladně zpracovanou bakalářskou práci, která se zabývá oblastí nacházející se z velké části mimo

náplň předmětů běžně vyučovaných na bakalářském stupni. Navíc se domnívám, že pečlivé vyhodnocení
jednotlivých metod v závěru práce přesahuje požadavky stanovené zadáním. S přihlédnutím ke všem uvedeným
skutečnostem tedy navrhuji souhrnné hodnocení stupněm A - 90 bodů.

 

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

 

V Brně dne: 29. května 2018
  .................................
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