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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

[1] zadání splněno
▶ [2] zadání splněno s menšími výhradami

[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Zadání  závěrečné  práce  bylo  splněno,  avšak  v  samostatné  práci  postrádám  rešerši
literatury / jiných prací věnujících se tomuto tématu.

2. Písemná část práce 95 /100 (A)

V kapitole 2 s teoretickým základem jsou vhodně popsány základní stavební prvky týkající
se  webových  aplikací  a  zkoumané  tématiky,  které  jsou  nutné  k  pochopení  útoků/
zranitelností  v kapitole 3. V té  jsou popsány jak velmi  známé zranitelnosti,  se kterými
přijde do styku většina  programátorů  webových aplikací,  jako jsou Cross-Site Scripting
(XSS)  či  Cross-Site  Request  Forgery  (CSRF),  tak  i  ty  méně  známé.  U všech  je  uveden
princip, praktická ukázka a možná obrana jak pro koncového uživatele, tak pro vývojáře.
Porovnání chování jednotlivých testovaných prohlížečů je uvedeno u každé popisované
zranitelnosti a je shrnuto v závěru práce.

Práce  je  sepsána  tak,  že  i  méně  zkušený  čtenář  by  měl  porozumět  zkoumané
problematice. Po gramatické stránce lze v práci nalézt pouze velmi malé množství chyb,
stylisticky je taktéž vše v pořádku. Práci  s  citacemi při  přejatých myšlenkách a  věcnou
část práce hodnotím na výbornou.

3. Nepísemná část, přílohy 95 /100 (A)

Výsledkem příloh jsou co nejminimalističtější funkční útoky pro v práci popisované typy
zranitelností. Ačkoliv jsou ve virtuálním stroji  dostupné testované verze prohlížečů pro



ověření a vyzkoušení poznatků sepsaných v závěrečné práci, samotné skripty lze použít i
v budoucnu k otestování novějších verzí prohlížečů.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 90 /100 (A)

V  zadání  závěrečné  práce  a  v  samotné  práci  jsou  pro  každou  zranitelnost  uváděna
doporučení  pro  dvě  skupiny  osob  –  vývojáře  webových  aplikací  a  běžné  uživatele
webového prohlížeče. Ačkoliv je  s  příchody novějších verzí  prohlížečů  těžší  vykonávat
některé  Cross-Site  útoky,  nelze  opomíjet,  že  ne  všichni  uživatelé  používají  nejnovější
verze a  hlavní  podíl  na předejití  možných zranitelností  mají  mít vývojáři,  pro které je v
práci dostatečně teoreticky popsáno, jak se útokům bránit.

Celkové hodnocení 93 /100 (A)

Pro práci bylo nalezeno dostatečné množství Cross-Site zranitelností, jejichž principy byly
vhodně  popsány, autorka stanovila podmínky jejich realizace a ukázala možnosti  jejich
zneužití.  Zároveň  s  tím  i  nastínila  možnosti  jejich předejití  jak pro obyčejné uživatele
prohlížeče,  tak i  pro  vývojáře  webových  aplikací.  Kladně  hodnotím  hlavně  sjednocení
zranitelností  do  jednoho  celku,  který  uceleně  informuje  čtenáře  o  tomto  typu
zranitelností.

Práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením A.

Otázky k obhajobě

Dle závěrečné práce může čtenář  nabýt dojmu, že u většiny popisovaných zranitelností
lze  útoku  předejít  správným  nakonfigurováním  atributu  SameSite  u  Cookies.  Při  jeho
nenastavení je u všech testovaných prohlížečů vyjma Firefoxu přiřazena hodnota Lax, ale
i  to se má v budoucích verzích změnit. Je řešením u většiny popisovaných zranitelností
nastavení atributu SameSite na Lax?



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 52/2021, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.
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