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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:
Student formálně splnil všechny požadavky ze zadání, avšak rešeršní část ("Study the current state-of-the-art in host/service
discovery and focus on passive methods of network traffic analysis") mohla být zpracována s větší péčí. Přehled existujících
řešení v kapitole 2.1 je velmi povrchní, student zmiňuje 2 proprietární řešeni (CISCO, Aruba) a 2 open source řešení - NEMEA,
pro které je psán modul ze studentovy DP a Zenmap/Nmap, který ale nevyužívá pasivních metod. Student tak v rešeršní části
opomíjí open-source projekty, které umožňují pasivní analýzu, jako např p0f, SinFP, discovery části projektu
meshcommander či PassiveOSFingerprint z CSIRTu Masarykovy univerzity.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 79 (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:
Práce je celkově dobře strukturovaná, avšak text by ještě zasloužil revizi. V některých částech chybí detailnější popis
vybraného a realizovaného řešení - rešerše existujících řešení, kapitola 1.3 uvádí přímo protokoly, které student vybral k
implementaci, ale chybí srovnání s jinými přístupy a diskuse nad jejich výhodami i slabinami, ač k takové diskusi zadání práce
navádí. Kapitola 4 - Testování by zasloužila vyhodnocení a shrnutí spolehlivosti výstupů modulu ACID a míry jeho chybovosti.

Pozitivně ale hodnotím celkový přístup k testování, širokou škálu vybraných zařízení, a diskusi nad jejich chováním v síti,
které umožňuje jejich identifikaci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (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:
Nepísemná část je adekvátní k zadání práce, student popisuje v přílohách i postup zprovoznění celého systému.
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:
Práce vznikla jako modul do existujícího systému NEMEA, věřím tedy, že určité uplatnění nalezne. Pokud by měla práce
nalézt šiřší uplatnění, bylo by nutné rozšířit seznam detekovaných aktivit, ale i důkladně otestovat spolehlivost řešení.
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:
Proč byly zvoleny pro řešení zrovna protokoly mDNS a SSDP? Má celkové řešení založené na těchto 2 protokolech i nějaké
nevýhody?
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:
Vzhledem k výše uvedenému práci doporučuji k obhajobě a hodnocení B.
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