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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Zadání víceméně obvyklé obtížnosti, tedy uchopit určitý problém a navrhnout, implementovat a otestovat řešení. Samotné
téma však není příliš prozkoumané, zvláště v případě obfuskace dokumentů popisovaných deklarativním jazykem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Student zanalyzoval možnosti obfuskace a sestavil a otestoval funkční prototyp obfuskátoru, čímž jsou splněny všechny body
z pokynů pro vypracování.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Délka hlavního textu je 67 stran, text je však ve všech kapitolách informačně hustý, není zbytečně nastavovaný.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

99 (A)

Popis kritéria:
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.

Komentář:
Text je logicky strukturován na úvod vysvětlující účel obfuskace a účel práce, 1. kapitolu vysvětlující teorii obfuskace
(používané techniky), 2. kapitolu rozebírající existující nástroje a účinnost jejich technik, 3. kapitolu konkrétně věnovanou
obfuskačním technikám pro CSS, 4. kapitolu implementace obfuskátoru CSS, 5. kapitolu testování, a závěr. Práce tedy
rozebírá nejprve teorii a existující nástroje; tento rozbor je korektní, dobře provedený a srozumitelný. Těžištěm práce je
potom návrh obfuskačních technik CSS, jejich implementace a otestování. Tyto části na sebe plynule navazují, dobře se čtou
a jsou korektní. Vytýkám pouze zmatečnou informaci v kapitole 4.2, kdy je uveden údaj 2 minuty, ale graf 4.1. naznačuje údaj
10x vyšší; zřejmě překlep.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 95 (A)
Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 12/2014, článek 3.



Komentář:
Práce odpovídá formálním požadavkům. Je čitelná, patřičně využívá možností formátování textu a neobsahuje typografické
prohřešky. Vložené ilustrace jsou na správných místech (není třeba otáčet stránky). Gramatická úroveň je vysoká, text
obsahuje minimum chyb - v prvních 4 kapitolách jsem neobjevil žádné, v 5. kapitole a v závěru jen pár překlepů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 95 (A)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky
a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami.

Komentář:
Student citoval celkem 14 zdrojů obvykle obsahujících popisy obfuskačních technik a různé statistiky. Dvakrát jsou citovány
slovníky kvůli vysvětlení pojmu obfuskace. Vzhledem k tomu, že těžištěm práce není rešerše, ale implementace a testování,
je množství citovaných zdrojů ještě v normě. Prohřešky vůči etice ani formě jsem neodhalil. Sám bych ale čekal trochu více
citací, např. zkušenosti více autorů obfuskátorů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

95 (A)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
Výsledkem práce je obfuskátor kaskádových stylů, který je napsán rozumným způsobem a dá se použít. Vzhledem k
atypičtějšímu tématu práce lze považovat dosažené výsledky za zajímavé; přestože vytvořený obfuskátor není jediný na
světě, nejde o běžný program a zkušenosti s různými problémy (zejména s ověřením správnosti), jejich řešením a možné další
techniky obfuskace stojí za další rozvoj. Dosažené výsledky a možná pokračování jsou v práci takto i prezentovány.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Výsledný software má smysluplné využití tam, kde je potřeba zabránít kopírování stylopisů, například u různých demonstrací
šablon; zpracování obfuskovaných stylů však může více zatížit prohlížeč, proto pro běžně provozované stránky je třeba k
obfuskaci přistupovat s rozmyslem.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

9.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
- Zmiňujete potřebu určité tolerance při vyhodnocování výsledků testu korektnosti obfuskace, protože stránky obsahují
dynamický obsah, a implementujete toleranci na počet odlišných pixelů, případně vypínáte JavaScript a obrázky. Napadají
Vás i jiné možnosti, jak se s dynamickým obsahem vypořádat?
- Z textu práce vyplývá, že jste testování prováděl automatizovaně prohlížečem na hojně používaném jádře WebKit. Prováděl
jste, byť třeba nesystematicky, ověření správnosti i na jiných srovnatelně rozšířených prohlížečích? A s jakými výsledky?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 94 (A)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.

Text hodnocení:
Diplomant si zvolil méně obvyklé téma, které má svůj význam v ochraně souborů kaskádových stylů zejména před jejich
převzetím jinými autory webových stránek. Ve své práci shrnul teorii, představil možnosti znečitelnění kaskádových stylů a
vytvořil nástroj, který toto provádí. Diplomant odvedl značný kus práce nejen v rešerši, ale zejména potom v samotném
návrhu, implementaci a testování. Vytvořený software je funkční a plní to, co bylo zadáno, což diplomant úspěšně doložil.
Práce se ujal svědomitě a překonával, myslím si, že úspěšně, různé překážky při vývoji a zejména při testování, kdy se
ukázalo, že jednak samo testování není jednoduché, jednak se software i způsob vyhodnocování testů musely po testech
přepracovat. O jeho svědomitosti svědčí i fakt, že se mnou neváhal konzultovat zásadní problémy.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku A - výborně.

Podpis oponenta práce:


