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Cílem diplomové práce bylo navrhnout architekturu bezpečného komunikátoru a prostudovat 

potencionální slabiny, primárně na platformě Android. S ohledem na potřeby výsledného řešení 

mohly být navrženy příslušné modifikace stávajících protokolů. Komunikátor měl být nezávislý na 

dalších bezpečnostních autoritách, tj. měl být maximálně paranoidní a nedovolit významné oslabení 

bezpečnostních mechanismů či rozhodnutí učiněných samotným uživatelem. 

Výsledné řešení mělo být dotaženo do podoby funkčního prototypu, který by demonstroval, nakolik 

je možné na platformě Android vytvořit takový produkt. Jeho uživatelé nemusí být pouze běžní 

uživatelé, ale i organizace se zvláštními požadavky na bezpečnost. U nich lze předpokládat vlastní 

(certifikovaný) hardware, vlastní klon systému Android, a zároveň i velkou neochotu instalovat 

software, který by tento ekosystém mohl jakkoliv narušit. 

Autor se v práci zabýval nejprve analýzou všech podstatných prvků řešení (str. 7-41). Každá část byla 

diskutována jak z teoretického, tak i praktického/implementačního pohledu. Rozbor je následně 

shrnut v části 2.5 (str. 41-46). Navazují oddíly věnované kompatibilitě, omezením platformy Android a 

souvisejících protokolů (str. 46-48). Zbývající část práce je věnována prototypové implementaci. 

Na výsledném řešení se mi líbí, že je postaveno defenzivně a zbytečně tak nevyužívá komponenty, 

kterým by mohl uživatel nedůvěřovat. Z tohoto pohledu samozřejmě vyjímám hardware telefonu a 

samotnou platformu Android, neboť důvěra k nim by měla být zajištěna jiným způsobem. 

1. Signalizace: rozšíření SIP protokolu 

Slabinou tohoto přístupu je využívání centrálního prvku, SIP serveru. Jeho zasazení do 

výsledného řešení je však pouze podpůrné (pro signalizaci, příp. směrování toku) a 

neoslabuje tak bezpečnost koncových zařízení. Proto není využití SIP serveru v rozporu se 

zadáním. 

2. Datový tok: šifrovaný přenos v RTP 

Toto řešení dovoluje libovolnou škálu šifrovacích algoritmů, čehož lze s výhodou využít 

s ohledem na hardwarové možnosti používaných zařízení. Proti tomuto přístupu nemám 

námitek. 

3. Ověření identity: PGP 

Přijaté řešení nevyžaduje účast jakékoliv třetí strany. „Důvěra“ pak může být vybudována na 

principech web of trust a zůstává tedy pod kontrolou uživatele, resp. okruhu lidí, kterým 

důvěřuje. Zvolený přístup je zcela v intencích zadání. 

4. Ochrana dat v telefonu, zadávání hesel 



Autor integroval zadávání hesel, které je vhodné pro dotykový displej a dovoluje napsání 

hesla i v nezabezpečeném prostředí. Navíc jsou data v telefonu šifrována. Obě tato řešení 

považuji za vhodná a přínosná. 

Aplikaci jsem měl možnost zkoušet po lince 10km vzduch (několik pojítek), řádově stovky km optika, 

a nakonec ADSL. Praktická použitelnost byla i v prototypové verzi na velice slušné úrovni. 

Práce je psána anglicky, se slušnou stylistikou. 

Předložená práce splňuje své zadání i požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 
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