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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:
Cílem práce bylo naprogramovat modul do Pico CMS, který zajistí autentizaci a autorizaci uživatele, buď svými prostředky
nebo pomocí některého Single Sign-On řešení. Student naprogramoval obojí a doplnil řadu dalších funkcionalit, které jsou
pro podobný modul vhodné, a celý produkt důkladně otestoval.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 100 (A)
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:
Až na jednu nebo dvě drobnější gramatické chyby nemám, na co bych si stěžoval. Práce je dobře čitelná a srozumitelná a
přitom velice hluboká, mohla by sloužit jako referenční materiál pro řešení autentizace v aplikacích. Byl jsem velice
překvapen, jak důkladně se student problematikou zabýval a jaké všechny ohledy řešil.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 98 (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:
Také vytvořený programový modul je (skoro) perfektní. Problematika autentizace a autorizace je v něm řešena do značné
šířky i hloubky, přitom ale čistě, aby uživatel nebyl zahlcen přílišnou komplikovaností při nasazení i při případných úpravách.
Velmi pozitivně vnímám detailní dokumentaci v angličtině a příklady konfigurace (přínos pro uživatele) a také důkladné testy
včetně bezpečnostních. Doporučil bych nicméně dvě drobné změny:
1) V implementace obrany proti CSRF se mi nelíbí, že uživatel dostává v rámci tokenu jak HMAC, tak celý klíč k jeho vytvoření.
Nevidím žádnou konkrétní možnost zneužití vzhledem k tomu, že uživatel nemá data tokenu, ale určitě není nutné dávat k
dispozici tolik potenciálně zneužitelných informací. Část klíče by jistě mohla být uložená v uživateli nepřístupném úložišti.
2) Soubory, které jsou určeny pouze pro demonstrační účely a nedoporučuje se jejich použití v reálné aplikaci (např. třída pro
Plaintext hesla), by v případě svého použití měly zalogovat varování.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

98 (A)

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:
Student vytvořil bezpečnostní modul na velice vysoké úrovni. Plugin je možné velmi jednoduše zabudovat do existujícího
webu postaveného na enginu Pico CMS a dodat tak do aplikace podporu pro autentizaci a autorizaci uživatelů, včetně Single
Sign-On systémů (i ČVUT). Nasazení v praxi je tak hračkou.
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:
Byl už plugin veřejně publikován? S jakými ohlasy?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 99 (A)

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 vypracoval detailní analýzu možností autentizace a autorizace uživatelů v Pico CMS. Dodržoval přitom aktuální
bezpečnostní doporučení a best practices, stejně jako později při implementaci, která je výborná jak po bezpečnostní, tak po
softwarově-inženýrské stránce. Upřímně řečeno, ani u magisterských prací neočekávám takto vysokou úroveň zpracování,
zvlášť s ohledem na to, jak obtížné je udělat už jen samotnou bezpečnost správně. Za mě jasné ohodnocení A-výborně a
jednoznačný kandidát na návrh k ocenění cenou děkana.
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