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1. Zadání závěrečné práce.
Diplomová práce Bc. Lukáše Grunerta se řadí mezi náročnější a to zejména z důvodu širokého
spektra komunikačních protokolů a technologií, které je nutné pro úspěšné zprovoznění testovacího
prostředí detailně nastudovat, správně nasadit a propojit. Student zadání práce splnil.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení práce postupoval aktivně a samostatně. Vzhledem k studentovu pracovnímu
vytížení poněkud utrpěla systematičnost jeho přístupu, avšak díky preciznosti studentových příprav
ke konzultacím práce se podařilo trajektorii řešení udržet na správném kurzu.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena přesně v řádném termínu. Osobně bych uvítal mírně dřívější doručení finální
verze práce, ale vzhledem k tomu, že konzultace obsahu práce probíhaly průběžně, toto
nepředstavovalo problém.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Student prezentuje proof-of-concept řešení aplikačního firewallu na bázi Kamailio SIP Proxy a SDN
infrastruktury a dělá tak na úrovni, jež dle mého názoru více než odpovídá požadavkům kladeným na
inženýra v oboru telekomunikací. Prezentované řešení je komplexní, zcela funkční a konfiguračně na
vysoké úrovni. Programová stránka, jelikož nebyla primárním cílem práce, nedosahuje kvalit
produkčního prostředí, avšak pro zamýšlené prokázání funkčnosti více než dostačuje. Malinko mne
mrzí, že některým typům útoků student nevěnoval poněkud více tvůrčí činnosti (např. detekce
skenování sítě), ale na celkový dojem z práce má toto jen malý vliv.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Striktně vzato se jedná o práci kompilačního charakteru. Nicméně bych si dovolil jako inovativní
označit právě komplexnost prezentovaného řešení, kdy student do funkčního celku spojil řadu
heterogenních systémů a služeb. Využití výsledků v praxi považuji za možné a práci pokládám za
solidní základ pro vývoj produkčního řešení aplikačního firewallu.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
K výběru a využití studijních pramenů nemám výhrad. Ve značení a odlišení převzatých a vlastních
částí jsem nenašel zásadní problém. Vyzdvihl bych pak studentovu schopnost najít relevantní zdroje,
což zejména pro SIP Proxy Kamailio není triviální.

7. Souhrnné hodnocení.
Celkově hodnotím práci Bc. Lukáše Grunerta jako povedenou. Student prokázal schopnost pracovat
aktivně a samostatně a dokázal vytvořit funkční proof-of-concept řešení aplikačního firewallu s
využitím open-source nástrojů a SDN infrastruktury. Slabší stránkou práce je stylistika, kdy některá
souvětí a volba slov poněkud snižují čitelnost textu jako celku, avšak pro práci technického
charakteru se nejedná o zásadní problém. Dále pak rozsah praktické části práce není zcela optimální a
v mých očích by si některé typy útoků zasloužily více studentovy tvůrčí pozornosti. Zmíněné slabší
stránky práce mne ale svou vahou nenutí snižovat celkové hodnocení práce.

8. Otázky k obhajobě.
1. Prosím popište postup integrace webového serveru jako dalšího zdroje pravidel pro Váš aplikační
firewall.
2. Prosím srovnejte Vámi prezentované řešení se SW fail2ban.
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