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Slovní hodnocení diplomové práce:

Diplomová práce se věnuje dnes velmi aktuálnímu tématu a to zabezpečení weborných aplikací.

V dnešní době, kdy popularita nákupů, elektronického bankovnictvíči obchodování prožívá velký boom,

je třeba mít adekvátní bezpečnost aplikacr, které slouží pro daný účel. Internetová síť nebyla

v počátcích navržena pro tyto účely (pouze akademická sÍQ, tak v současné době není bezpečnost na

takové úrovni, aby nedocházelo k únikům dat, které jsou pak dále zneužiý. Bezpečnosti weboých
aplikací je nutné věnovat velkou pozornost, protože již v dnešní době se předpovídá, že zločin se
přesune do ,,kybernetického světa", Student v diplomové práci nejprue ýstižně popsal historii vzniku

Internetu a jeho legální aspekty. V praKické části správně shrnul současné možnosti zabezpečení a to

zejména DNsSEc a základní autorizace webouých aplikací. Zároveň poukázal na nejčastější nebezpečí

spojená se špatnou autorizací' Správně zhodnotil uýhody a neýhody jednotliých způsobů autorizace.

Uvítal bych, kdyby se student zmínil o možnosti poskytovatele internetového připojení (ISP)

,,manipulovať' s daý, které přes něj procházejí. Student neuvedl, že poskytovatel internetového

připojení může b'it taktéž bezpečností riziko, jelikož může neomezeně manipulovat s datovou

komunikací.
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