
Hodnocení vedoucího závěrečné práce
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Datum vytvoření: 27. 5. 2019

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 prozkoumat praktické aspekty útoků KRACK na zabezpečení WPA2 u WiFi. Tento cíl, včetně jednotlivých
dílčích cílů, byl splněn dle očekávání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
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:
Textová část práce je ve své většině přehledně a logicky uspořádána a popisuje jednotlivé komponenty problematiky v
odpovídající úrovni detailnosti. Použité cizí zdroje student cituje, mohl by to však činit i detailněji, speciálně kapitola 1 jistě
vychází z příslušných standardů a kapitola 2 vychází z ze zdroje 7, což je sice v textu uvedeno, ale ne přímo formou odkazu do
literatury. Nicméně nepovažuji to za zásadní problém, v práci není těžké odlišit myšlenky studenta od cizích zdrojů.

Menší výhrady mám k formální stránce práce. Jazykových chyb je jen několik, totéž platí o vytečení textu ze zrcadla stránky.
Poměrně nepřehledně nicméně působí obrázky na stranách 14-24: za prvé, odvolávají se na to, že bližší popis je uveden "v
2.2", ale není jasné, co je odkazováno - zda kapitola, obrázek nebo popis; za druhé, bylo by ideální, kdyby obrázek a jeho
podrobný popis byly na stejné stránce, nebo aspoň na stejné dvojstránce, jako to vidíme u obrázků 2.2, 2.3 a 2.4, ale už ne u
2.6 a 2.7.

Citlivě chybí kvantitativní vyhodnocení výsledků: Pokud se oběť po větším množství reinstalace klíče odpojí, rád bych věděl,
jaké je to kritické množství. A také, jaké procento šifrových textů se podařilo dešifrovat.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 75 (C)
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:
Přiložené CD obsahuje zejména použité skripty a ukázky nasbírané komunikace. Z pohledu splnění zadání a cílů práce to je v
pořádku. Chybí mi nicméně podrobnější popisy jednotlivých souborů: U .pcap souborů by se velmi hodilo vysvětlení, co
konkrétně v nich je zachyceno a jak se to vztahuje k textu práce. U skriptů zase není explicitně vyznačeno, co je původní
práce studenta a co bylo převzato z jiných zdrojů. Licence je sice dodržena, ale ztěžuje to rozpoznání, co je přínosem
studenta.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

85 (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:
Student rozšířil existující výsledky o praktickou demonstraci, že útok skutečně lze aplikovat a že s jeho pomocí je možné
vyluštit část šifrované komunikace. V tomto smyslu hodnotím dosažené výsledky za užitečné a přínosné. Jejich hodnotu
poněkud snižuje chybějící kvantifikace a horší srozumitelnost těch záznamů, které jsou uvedeny jako příklad na CD.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
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 (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Student pracoval převážně samostatně, nicméně konzultace, ke kterým došlo, byly relevantní a student na ně byl přiměřeně
připraven.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 85 (B)

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:
Výsledkem práce je praktická demonstrace útoků KRACK. Student připravil a popsal testovací prostředí, ve kterém je možné
útok snadno provést, připravil testovací nástroje a návod k jejich použití. Zároveň napsal program, který provede samotné
vyluštění (na základě připravených vzorků). Pro plnou využitelnost práce chybí detailnější vyhodnocení dosažených výsledků
a podrobnější popisy vzorových dat. I přes tyto nedostatky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji známkou B-velmi
dobře.

Podpis vedoucího práce:


