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1 Úvod 
 

Tento dokument je posudkom dokumentácie k Tímovému projektu tímu ა. 3. Bol 
vypracovaný na odovzdanú აasᙐ analýzy a hrubého návrhu na projekt: Penetraაné testovanie. 
V posudku sa budeme venovaᙐ formálnej a obsahovej stránke prevzatej dokumentácie. 
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2 Formálne hodnotenie dokumentu 
Ⴠlenenie dokumentu je zvolené vhodne, kapitoly sú dobre a prehᏠadne აlenené na 

kapitoly a podkapitoly, აo umo០ᒀuje prehᏠadnú orientáciu v texte. Text je po gramatickej 
stránke dobre napísaný. Text je vhodne doplnený obrázkom. Naopak preká០alo nám, ០e text 
bol zarovnaný podᏠa Ꮰavého okraja a nie podᏠa ᘐírky stránky. 

  

3 Obsahové hodnotenie dokumentu 
Posudzovaný tím sa zaoberá analýzou problému penetraაného testovania.  
V kapitole 1. Analýza problematiky, je veᏠmi struაne ale pomerne výsti០ne 

vysvetlené, აo to penetraაné testovanie vlastne je. 
V აasti Existujúce nástroje vykonávajúce penetraაné testovanie sú existujúce nástroje 

iba spomenuté, ale chýba ich bli០ᘐí popis.  
Naopak v აasti Existujúce Web rozhrania sú vysvetlené výhody pou០itia u០ 

existujúceho prostredia a 3 existujúce prostredia sú aj podrobnejᘐie analyzované.  
Celkovo mi kapitola Analýzy problematiky pripadá veᏠmi struაná, tím by ju mohol 

eᘐte rozvinúᙐ. Chýbajú nám tam vᘐeobecnejᘐie informácie o bezpeაnosti poაítaაových 
systémov, rovnako spôsoby testovania nie sú popísané vôbec. 

V kapitole ᘀpecifikácia sú ᘐpecifikované po០iadavky na daný systém, z hᏠadiska 
funkcií, údajov a správania systému. Je tu navrhnuté rozdeliᙐ systém na prezentaაnú აasᙐ a 
integraაnú აasᙐ, priაom sú dobre vyᘐpecifikované po០iadavky na obidve აasti. 

V kapitole Návrh je navrhnuté prostredie pre prezentovanie informácii o penetraაnom 
testovaní. Je vybraté konkrétne implementaაné prostredie, priაom jeho výber je dobre 
zdôvodnený. V ჰalᘐej აasti je uvedená ᘐtruktúra prostredia, priაom je navrhnuté აlenenie 
prostredia podᏠa kapitol. Na záver je navrhnuté rozhranie pre webovú aplikáciu. Celkovo 
návrh prezentaაného prostredia pova០ujem za veᏠmi dobre spracovaný. 

Na rozdiel od prezentaაného prostredia, integraაné prostredie pre spúᘐᙐanie testov nie 
je navrhnuté vôbec a podᏠa autorov bude navrhnuté a០ v ჰalᘐom semestri. 
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4 Zhrnutie 
Celkovo sa nám zdá dokument neúplný. Ⴠasᙐ venovaná analýze prezentaაného 

prostredia je síce na veᏠmi dobrej úrovni, ale აasᙐ o integraაnom prostredí pre testovanie 
úplne chýba – nie je ani analyzovaná ani navrhnutá. 

Dúfame, ០e nami vznesené pripomienky pomô០u tímu 3 v ჰalᘐom návrhu projektu a 
prípadne poukázali na zabudnuté alebo nedotiahnuté აasti. Taktie០ dúfame v ჰalᘐiu dobrú 
spoluprácu naᘐich dvoch tímov, ktorá mô០e skvalitniᙐ nielen proces tvorby, ale aj samotný 
výsledok náᘐho sna០enia. 

 
 


