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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 V případě digitální obrazové steganografie je možno čerpat z poměrně pestré škály dostupné literatury

(monografie, články) a taktéž náplně některých předmětů vyučovaných v rámci bakalářského studia. A to ve
smyslu nastudování si teoretického základu i z pohledu následné implementace zdokumentovaných metod a
jejich vyhodnocení. Náročnost zadání bych tedy označil za průměrně obtížnou.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Na základě prostudování technické zprávy a otestování funkčnosti realizačního výstupu je možno konstatovat, že

zadání bylo ve všech bodech splněno. Nezaznamenal jsem žádné výrazné rozšíření nad rámec zadání.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Hlavní náplň technické zprávy je rozdělena do celkem 7 kapitol, které na sebe vcelku dobře navazují. Prostor

věnovaný teoreticky zaměřené části mírně převažuje nad popisem vlastního řešení a implementace. Nicméně to
lze do jisté míry u zadání podobného charakteru očekávat.

Jisté výhrady mám ke struktuře 5. kapitoly, kterou neobvykle zahajuje návod k použití vytvořené aplikace a až
posléze se autor věnuje aspektům jejího návrhu. Kromě diagramu na straně 22, který osvětluje strukturu
aplikace, by výkladu prospěla nějaká vhodně zvolená ukázka kódu 

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Z pohledu formální úpravy technické zprávy působí svým způsobem nepatřičně částečně rozostřené obrázky,

např. 2.1, 3.1, 3.2 a podobně.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výčet informačních pramenů obsahuje relevantní položky ve vztahu k řešenému tématu. Jejich celkový počet je

více než adekvátní. Způsob využití v rámci technické zprávy a při řešení projektu je bez větších zádrhelů.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup je plně funkční a odpovídá svým charakterem požadavkům stanoveným v zadání. Zdrojové

kódy jsou v dostatečné míře komentovány, přičemž zvolený přístup umožňuje automatické vygenerováních
základní dokumentace (přehledu funkcí, jejich parametrů, datových struktur, atd).

8. Využitelnost výsledků
 Domnívám se, že práce vykazuje do značné míry kompilační charakter. Zvlášť v případě digitální obrazové

steganografie totiž existuje, např. oproti zabudovávání skryté informace do audio souboru, poměrně velké
množství různých informačních zdrojů, z nichž lze čerpat. V tomto případě autor provedl průzkum aktuálního
stavu v dané oblasti, zvolil některé zajímavé metody a ty, troufám si tvrdit, bez dalšího rozšíření naimplementoval
a otestoval. Nicméně tento stav v zásadě odpovídá požadavkům stanoveným v zadání a samotný realizační
výstup je plně funkční.

9. Otázky k obhajobě
 1. V čem spatřujete v souvislosti s vámi řešeným zadáním a dosaženými výsledky nějaké vylepšení či

odlišnost oproti přístupu publikovanému v informačních zdrojích [14], [21] a [22]?
2. Prováděl jste nějaké pokusy na odolnost či odhalení skryté informace zabudované do tzv. cover souboru

některou z vámi implementovaných metod?
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji souhrnné hodnocení stupněm C - 70 bodů.

 

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