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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání je napsáno obecně a nabízí tak různé úrovně náročnosti. Studentovo pojetí zadání hodnotím
jako náročné, a to po stránce technologické i časové. Student splnil zadání ve všech bodech.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Formální stránce práce lze vytknout nízkou kvalitu obrázků, která je pochopitelná u snímků
obrazovky, ne však u studentem vytvořených diagramů. Pozitivně hodnotím strukturu práce.
Jednotlivé kapitoly práce na sebe navazují, práce je logicky členěna a text neobsahuje téměř žádné
chyby ani překlepy. Student věnuje značnou část práce popisu výsledků své implementační tvorby a
vyhodnocení experimentů.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
V praktické části práce student navrhnul, implementoval a otestoval několik vzorků malwaru. Student
při návrhu postupoval systematicky a ve svých postupech se inspiroval skutečnými vzorky malwaru.
Výsledné řešení je tak nejenže funkční a na vysoké technické úrovni, ale zároveň věrně odráží reálně
dostupný malware.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, nicméně sumarizuje informace o procesu tvorby malware. Práce by
mohla být díky své kvalitě využita jako studijní materiál pro studenty oboru Informační a
komunikační bezpečnost.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní materiály byly vybrány korektně. Student řádně odlišil převzaté části od vlastních výsledků.

6. Otázky k obhajobě.
V textu zmiňujete, že při použití packeru se změní hodnota entropie. Můžete vysvětlit pojem
entropie? A při jakých hodnotách entropie lze o zkoumaném vzorku tvrdit, že byl modifikován
packerem?

7. Souhrnné hodnocení.
Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby malwaru. Zadání diplomové práce bylo
specifikováno poměrně obecně, a tak si student mohl vybrat obtížnost vypracování. Mohu
konstatovat, že student řešil problematiku torby malwaru velmi detailně. Časová náročnost a
technická úroveň práce převyšují očekávání, která jsou na diplomovou práci kladena. Jedinou, malou
výtku mám k úrovni výkresové dokumentace, která mohla být zejména u studentem vytvořených
obrázků vyšší. Celkově hodnotím práci známkou výborně.

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 17.05.2019 Ing. Jan Plucar, Ph.D.


