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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 bylo splněno v plném rozsahu.

2. Písemná část práce 95 /100 (A)

Písemná část práce je mimořádně pěkně zpracovaná. Po stručném ale zcela dostačujícím
úvodu  do  základních  pojmů  se  studentka  pouští  přímo  do  jednotlivých  cross-site
zranitelností. Ke každé je popsána její  myšlenka a  princip fungování,  podmínky pro její
aktivaci,  ověření  chování  v  aktuálních  prohlížečích  a  doporučení  pro  uživatele  i  pro
vývojáře,  jak  zranitelnosti  zabránit  nebo  ji  zablokovat.  Ke  každé  ze  zranitelností  je  k
dispozici také praktická ukázka, která ji demonstruje uživateli.

Některé okrajové (typicky historické a dnes už zcela nefunkční) cross-type zranitelnosti
byly z důvodu nedostatku času a už tak značného rozsahu práce vynechány.

Pokud bych měl mít nějakou výhradu, je v tom směru, že ukázky jsou vedené jedním dosti
konkrétním  směrem,  který  je  závislý  na  pohybu  cookies  mezi  weby,  takže  ochrana
nastavením na SameSite: Lax drtivou většinu ukázek zablokuje. To může vést uživatele k
dojmu,  že  toto  nastavení  je  ochranou  proti  jmenovaným  zranitelnostem;  spíš  je  ale
ochranou proti jednomu jejich konkrétnímu zaměření, byť asi nejčastějšímu.

Po jazykové stránce nemám výhrady, narazil jsem jen na několik (jednotky) menších chyb.
Po technické stránce bych preferoval, kdyby dodatky byly samostatně číslované (A, B, C...)
a ne podkapitoly (A.1, A.2, A.3...).



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

Nepísemnou část práce tvoří připravené demonstrační skripty, úmyslně napsané tak, aby
byly co možná nejmenší a nejjednodušší - cílem je demonstrovat princip zranitelnosti, ne
více  či  méně  sofistikované  uživatelské  rozhraní  postavené  kolem  ní.  Pro  snadnější
otestování bez potřeby vlastního webserveru je připraven i virtuální stroj ve formátu .ova;
bylo by pěkné,  kdyby se v něm  webserver spustil  automaticky,  to je  však moje jediná
výtka.

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

Práce jako celek je  pěknou demonstrací  pro uživatele  i  webové vývojáře,  co cross-site
zranitelnosti obnášejí a jak se jim bránit. Oba mohou těžit jak z příkladů, tak z doporučení,
jak  se  zranitelnosti  vyhnout.  Zároveň  je  i  dobrou  celkovou  referencí  pro  tento  ty
zranitelností.

5. Aktivita studenta

▶ [1] výborná aktivita
[2] velmi dobrá aktivita
[3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

6. Samostatnost studenta

▶ [1] výborná samostatnost
[2] velmi dobrá samostatnost
[3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Celkové hodnocení 95 /100 (A)

Studentka  provedla  důkladnou  rešerši  zranitelností  typu  cross-site.  Každou  z  variant
popsala,  formulovala  podmínky  pro  její  provedení,  připravila  demonstraci  a  navrhla
doporučení,  jak  se  bránit,  jak  pro  uživatele  tak  pro  vývojáře.  Výsledkem  je  výborný
referenční materiál pro tento typ zranitelností. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě
se známkou A=výborně, doporučuji zvážit na cenu děkana.



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.

Aktivita studenta

V  souvislosti  s  průběhem  a  výsledkem  práce  posuďte,  zda  byl  student  během  řešení  aktivní,  zda
dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně
připraven.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

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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