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1. Zadání závěrečné práce.

Toto zadání bylo inspirováno projektem Indect, kde se zvažovalo vytvářet šifrované telefonní spojení.
Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat možnosti, které nabízejí volně šiřitelné programy. Projekt
Indect byl ukončen k 30. červnu 2014.

Student ve své práci prezentuje nasazení dvou volně šiřitelných programů pro vytvoření šifrovaného
spojení mezi dvěma mobilními telefony. Práce splnila svůj cíl a zadání považuji za splněné.

2. Aktivita studenta během řešení.

Student pracoval samostatně, konzultace využíval minimálně.

3. Aktivita při dokončování.

Předběžné znění bakalářské práce bylo se mnou konzultováno, kdy jsem doporučil redukci počtu
stran. Finální znění, které bylo odevzdáno, nebylo se mnou konzultováno.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.

Výsledky bakalářské práce přinášejí následující poznatky:
• Existují volně šiřitelné programy pro šifrování telefonních hovorů, hlavně pro mobilní telefony s
operačním systémem Android.
• Šifrovaný hovor se uskutečňuje prostřednictvím VoIP, a to datovým kanálem HSPA+ mobilní sítě
nebo prostřednictvím Wi-Fi sítě.
• Telefonní hovory prostřednictvím GSM sítě nelze šifrovat volně šiřitelnými programy.

Tyto poznatky budou použity pro další práce či náměty do budoucnosti.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.

Bakalářská práce je rešeršního významu, představuje programy, které odpovídají zadání.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.

Výběr studijní literatury považuji za odpovídající tématu. Ale, samotná práce s literaturou a
zapracování do textu práce je asi na poloviční úrovni. U některých odstavců či kapitol je jasně
vyznačen odkaz na zdroj informací. Ale u zbývajících tuto informaci postrádám.

Za nedůslednost v práci s literaturou pokládám práci s obrázky, které jsou převzaty. Není u nich
uveden zdroj. Dokonce „obrázek 2.1 Funkce SIP a ZRTP“ je s literatury, která není v práci uvedena,
a to z webových stránek, http://www.zrtp.org/zrtp-protocol.



7. Souhrnné hodnocení.

Bakalářská práce vznikala hlavně v posledním období. O tom svědčí neujasněnost, některých
vlastností okolo šifrování. Typickým příkladem je kapitola „1.4.2 Pseudonáhodné číslo aneb proč je
tak důležité?“, která nemá zdroj literatury. Výsledkem je, že student nemá řádně ujasněný rozdíl mezi
náhodným a pseudonáhodným číslem, a jejich vztahem k šifrování.

Doba řešení bakalářské práce od prvního zveřejnění byla neúměrně dlouhá, a její další využití je
pouze jako studijní materiál pro budoucnost.

Student prokázal schopnost samostatné práce a bakalářská práce splnila svůj účel. Bakalářskou práci
doporučuji k obhajobě.

8. Otázky k obhajobě.

Z teorie o protokolu SIP a ZRTP je vyplývá, že účastnici se kontaktují prostřednictvím SIP serveru,
ale samotný hovor se uskutečňuje bez SIP serveru, přímo mezi účastníky hovoru. O této skutečnosti
svědčí i obr. 2.1 ve Vaši bakalářské práci. Prosím objasněte, proč se Vámi uskutečněné hovory vždy
prováděly prostřednictvím cizího serveru, nikoliv přímo, viz popisy v kapitole 3 a obr. 3.1.
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