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Práce se zabývá problematikou elektronických podpisů a časových razítek v PDF 
dokumentech. Cílem práce bylo analyzovat detaily ověřování elektronických podpisů po 
technické i po právní stránce a navrhnout prototyp software, který by zajistil ověřování 
podpisů v souladu s platnou legislativou. Implementační část měla být navržena tak, aby 
byla vysoce konfigurovatelná a tedy schopná reagovat na případné změny právních 
norem. 

V první kapitole autor vymezuje základní pojmy a principy elektronického podpisu a 
shrnuje letmý přehled existující české a evropské legislativy. Pojmy jsou ovšem 
definovány poměrně vágně a celkově je text špatně čitelný. Přehled legislativy slepuje 
výňatky z právních norem, ale nijak nezdůrazňuje, jaké důsledky to přináší pro samotný 
návrh aplikace. Dále zcela postrádám vytyčení motivace pro tuto práci a přehled 
existujících řešení. U implementačně-rešeršní práce považuji nepřítomnost těchto bodů 
v úvodní kapitole za velmi vážný nedostatek. 

Druhá kapitola se podrobněji zaměřuje na strukturu PDF dokumentů, zejména pak na 
části přímo související s elektronickým podpisem. Struktura je opět definována velmi 
neformálně, na řadě míst chybí podstatné informace. Celkově je obtížné extrahovat z textu 
informace podstatné pro samotné řešení úlohy. 

Ve třetí kapitole se autor pokouší definovat dílčí problémy a provést jejich analýzu. 
Postupně se věnuje technickým problémům zpracování PDF formátu, standardu PDF 
Advanced Electronic Signatures, revokací certifikátů, a několika dalším detailům. 
Z kapitoly jsem získal pouze velmi obecný a letmý přehled o problémech, a přestože 
obsahuje kapitola sekci se závěrečným shrnutím, nejsou mi vůbec jasné důsledky této 
analýzy pro samotnou implementaci ani možná řešení. 

Kapitola čtvrtá popisuje architekturu zvoleného řešení. Vzhledem k tomu, že činnost 
navrhované aplikace spočívá v načtení PDF dokumentu a verifikaci jeho certifikátu, jedná 
se pouze o přehled rozdělení aplikace do funkčních modulů a řadu nekoherentně 
spojených implementačních poznámek. I přesto, že kapitola zabírá 8 stran, není zde téměř 
žádná diskuse nad zvolenými řešeními. Výrazně lepší by bylo celou kapitolu vypustit a 
informace o dělení kódu na jednotlivé části integrovat do následující kapitoly, kde se 
nachází programátorská dokumentace. 

Programátorská dokumentace popisuje jednotlivé třídy a jejich funkcionalitu. Důraz je 
kladen na dílčí popisy jednotlivých tříd. Vztahy mezi třídami jsou naznačeny diagramem, 
který vizualizuje průběh zpracování dat, nicméně vhodný by byl také podrobnější popis 
návrhu jako celku. Dále zde není jednoznačně uvedeno, které části validačního procesu 
implementoval autor sám, a které věci jsou již integrované v samotném systému nebo 
platformě .NET. 



Šestá kapitola rozebírá několik alternativních aplikací, které rovněž řeší problém 
ověřování podpisů v PDF dokumentech. Tento rozbor měl být součástí motivace v úvodní 
kapitole. Jeho umístění nakonec budí dojem, že autor provedl tuto rešerši až po 
implementaci samotné práce. Srovnání je poměrně nepřehledné, neboť autor popisuje 
funkcionalitu jednotlivých produktů pouze slovně. Dále je překvapivé, že autor nalezl 
pouze pět aplikací, které dokáží nějakým způsobem ověřovat podpisy v PDF, přestože se 
jedná o velmi často řešený problém spojený s pravděpodobně nejpopulárnějším formátem 
pro výměnu dokumentů. 

V příloze 1 se nachází uživatelská dokumentace a v přílohách 2-4 je uvedeno několik 
příkladů struktur vyjmutých z PDF dokumentu. Tyto příklady jsou bez podrobnějšího 
vysvětlení nepoužitelné a pouze prodlužují práci. 

Celkově je text práce na nízké úrovni jak po stránce stylistické, tak z hlediska 
strukturování textu. Autor až na výjimky píše text do standardních odstavců, a to i 
v místech, kde se přímo vybízí použít mnohem přehlednější seznamy nebo tabulky. Při 
popisu informací text často skáče z tématu na téma, takže je těžké udržet pozornost a 
téměř nemožné vracet se ke konkrétním pasážím. 

Přestože se práce zabývá ověřováním elektronických podpisů, které je přímo založené na 
některých kryptografických principech, nejsou tyto principy ani zběžně popsány a 
implicitně se předpokládá, že je s nimi čtenář obeznámen. 

Implementační část je stabilní a vhodně rozdělená do modulů. Zdrojový kód je dobře 
strukturovaný a okomentovaný, přičemž z komentářů je vygenerována automatická 
dokumentace. Z hlediska uživatelského rozhraní bych vytkl několik drobností 

 Otevření souboru a ověření certifikátu může trvat delší dobu, přičemž celá tato 
operace blokuje řídící smyčku aplikace. Během této doby tedy aplikace nereaguje na 
uživatelskou aktivitu a uživatel nemá možnost proces zastavit. 

 Při změně konfigurace ověřování není možné jednoduše aktualizovat výsledky 
posledního ověření, ale uživatel musí znovu otevřít PDF dokument. 

 Pokud není možné ověřit, že certifikát nebyl odvolán, bylo by více než vhodné 
přidat informaci, proč ověřování selhalo. 

I přes výše uvedené nedostatky je třeba konstatovat, že autor splnil zadání, a proto tuto 
práci doporučuji k obhajobě. 
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