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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Lukáš Neuman 
s názvem: Analýza a zhodnocení reálných hrozeb v kyberprostoru

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

25 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 20) 10 

3. Formální náležitosti a úprava obsahu bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 

7 

4. Rozsah realizačních prací, aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40) 

25 

5. Celkový počet bodů 67 

Návrh otázek k obhajobě

1. V popisu hrozeb běžně ohrožujících obyčejné uživatele jste nezmínil hrozbu, která má svůj původ
už v 17. století, a je tedy starší než první mechanické počítače Charlese Babbage. Jedná se o podvod,
kterému se říká Španělský vězeň. Popište princip tohoto triku a uveďte jej do kontextu současných
internetových hrozeb.

2. V úvodu tvrdíte, že autorem výrazu "Cyberspace - Kyberprostor" je Bruce Sterling, který měl tento
termín použít ve svém díle The Hacker Crackdown. Tuto knihu pak v rámci bibliografických odkazů
datujete do roku 1982. Ovšem ve skutečnosti kniha vyšla až v roce 1992. Slovo "Cyberspace" poprvé
použil kyberpunkový autor William Gibson v knize Neuromancer a to už roku 1984. Zkuste se
zamyslet nad touto původní definicí a vysvětlete, proč autor tuto svou metaforu vnímá jako příliš
sugestivní. Může v duchu původní definice existovat něco jako "Český kyberprostor"?

3. V kapitole 2 hovoříte o tzv. honeypots, i když je tak přímo neoznačujete. Stejný nástroj používá i
společnost Norse ve své snaze předcházet kabyrnetickým útokům. Pokuste se popsat, jak tento
nástroj používají.

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ X ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.



Komentář

Hned na úvod je nutné říci, že student až na opomenutí "právních předpisů souvisejících s problematikou",
zadání splnil. Po formální stránce je práce dobře členěná. I přesto, že práce neobsahuje gramatické chyby,
je zjevné, že autor nemá zkušenosti s psaním vědeckých prací, protěže předkládá text, který působí
neakademicky. To samé platí o překladu abstraktu, který lze považovat za hovorový.

Teoretická část práce je zpracována v souladu se zadáním. Autor ovšem upřednostnil "charakteristiku
hrozeb", "definici odborných termínů" se věnuje jen okrajově a o "právních předpisech souvisejících s
problematikou" zazní jen jedna věta.

Ve svých charakteristikách je pak autor poměrně konzervativní a často zmiňuje příklady v dnešní době již
irelevantní. Díky tomu tato část práce nevyznívá aktuálně.

Dále se domnívám, že autor chybně interpretoval statistiku z obrázku 1 respektive 2, protože například o
phisingu píšete toto: "V roce 2008 bylo těchto útoků 65 a v dalších letech se množství útoků zvyšovalo až k
hranici 370 útoků za rok." Pokud mohu, obracím se na studenta ještě s jednou otázkou, a to - Můžete,
prosím, uvést na základě jakých dat uvádíte výše citovaný výrok, a jestli je na základě těchto dat opravdu
možné říci, že v roce 2016 došlo k celkem 363 phishingovým útokům?

Praktická část je zpracována dobře. Menší výhrady mám snad jen k absenci popisu způsobu formulování
hypotéz.

Práci hodnotím jako uspokojivou a navrhuji ji k obhajobě.      

Jméno a příjmení: Ing. Václav Navrátil
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
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