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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    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 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.

Komentář:
Práce se zabývá problematikou bezpečného nakládání s hesly, zkoumá stávající řešení a dále se zaměřuje na bezpečnostní
analýzu programu KeePassXC. Neklade si ale za cíl detailní rozbor odolnosti programu proti sofistikovaným metodám
kryptoanalýzy, spíše popisuje místa, kde může dojít k prolomení bezpečnosti vinou neinformovaného uživatele. Práce proto
cílí primárně na uživatelské rozhraní a nalezená podezřelá místa dále zkoumá ve zdrojovém kódu.

Důležitou částí práce je popis problematiky a rešerše stávajících řešení. Podrobněji jsou však popsány pouze varianty
programu KeePass, cloudová řešení a správa hesel v prohlížeči jsou spíše jen zmíněny, ale není uvedeno jak tato řešení
fungují. Vzhledem k povaze hledaných zranitelností bych očekával, že autor okomentuje kvalitu dokumentace jednotlivých
nástrojů, případně porovná uživatelskou přívětivost. Při analýze aplikace KeePassXC student odhalil chyby při práci s databází
a hlavním heslem. Nezmiňuje ale některé důležité aspekty práce se správcem hesel, jako např. automatické vyplňování údajů
na webu, ochranu proti keyloggerům pomocí "secure desktop" dostupným v KeePass, nebo propojeni aplikace s prohlížečem
pomocí KeePassHTTP, který sami autoři prohlašují za nedůvěryhodný.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 70 (C)
Popis kritéria:
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.
26/2017, 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.

Komentář:
Písemná zpráva je logicky poměrně dobře strukturovaná a obsahuje jen malé množství překlepů. Text je dobře čitelný, což je
ovšem umožněno i tím, že autor nejde příliš do hloubky a vyhýbá se technickým detailům. Rešeršní část je dost stručná v
popisu alternativ ke KeePass. Jelikož se v průběhu analýzy ukáže že hlavní problém zkoumané aplikace je v práci s hlavním
heslem, je s podivem, že student nijak nekomentuje jak je tento problém řešen u jiných aplikací. V některých místech je u
hesla požadována dostatečná délka, jindy entropie. Autor vychází z doporučení NIST, neuvádí ale jak vysoký stupeň
zabezpečení má na mysli. Přitom minimální délka 6 či 8 znaků je pro hlavní heslo jistě nedostatečná. Po stránce citací práce
odpovídá standardům i když by student nemusel uvádět stejnou referenci opakovaně u několika po sobě jdoucích odstavců.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
Popis kritéria:
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



Komentář:
Přílohy obsahují výsledky testování a srozumitelně okomentovaný zdrojový kód.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

80 (B)

Popis kritéria:
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.

Komentář:
Práce odhalila závažnou chybu a navrhuje také její řešení, které může posloužit tvůrcům aplikace při jejím vylepšování.
Aplikace by ovšem měla prodělat mnohem detailnější bezpečnostní analýzu, jejíž rozsah již přesahuje rámec bakalářské
práce. Rešeršní část práce může pomoci běžnému uživateli s orientací v problematice, bylo by ale potřeba podstatně rozšířit
popis důležitých funkcí a vlastností správců hesel.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

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

Otázky:
Proběhla nějaká komunikace s tvůrci aplikace? Jak reagovali na vaše zjištění?

Závisí doporučení v kapitole 3.3 na účelu autentizace (a požadované míře zabezpečení)? Jak je určena entropie hesla a jak
souvisí s délkou hesla?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 75 (C)

Popis kritéria:
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.

	Text hodnocení:
Student se zaměřil na práci s databází hesel a povedlo se mu nalézt rizikové místo aplikace KeePassXC. Je ale škoda, že
nezkoumal i další aspekty bezpečné práce s hesly zmíněné výše a v rešeršní části práce nediskutoval podrobněji alternativy
zkoumané aplikace. Při uvážení náročnosti zadání navrhuji ohodnotit práci stupněm C.

Podpis oponenta práce:


