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Oponentský posudok habilitačnej práce 
Ing. Antona Baláža, PhD. na tému 
“Riešenie vybraných problémov detekcie prienikov” 
 
 
      Habilitant Ing. Anton Baláž, PhD., pracovník Katedry počítačov a informatiky 
Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, predložil 
habilitačnú prácu s názvom “Riešenie vybraných problémov detekcie prienikov”. 
Habilitačná práca je predložená ako súbor 9 publikovaných vedeckých prác 
doplnený komentárom. Habilitačná práca sa tématicky venuje riešeniu niektorých 
problémov v oblasti počítačovej bezpečnosti orientovaných na oblasť systémov 
detekcie prieniku (IDS). Uvádza súčasný stav v tejto oblasti, ktorá predstavuje jeden 
z komponentov aktuálnych riešení v oblasti počítačovej bezpečnosti. Prácu možno 
rozdeliť na tri časti. V prvej časti sa autor venuje všeobecným otázkam počítačovej 
bezpečnosti. Uvádza základné vlastnosti počítačovej bezpečnosti a ich vzťah s 
modernými informačnými technológiami. V druhej časti je stručne prehľadne 
uvedený aktuálny stav v oblasti IDS, sú uvedené jednotlivé typy a detekčné modely 
súčasných systémov IDS. Tretia časť je hlavnou časťou habilitačnej práce, v ktorej 
sa autor venuje vybraným problémom IDS. Dokumentuje ním dosiahnuté výsledky v 
oblasti riešenia IDS. Tématicky možno publikované práce zhruba rozdeliť do troch 
oblastí: 

a) Návrh detekčného jadra systémov IDS; 
b) Návrh systémov IDS založených na rozdielnych typoch architektúr IDS; 
c) Výskum bezpečných systémových pieskovísk (sandbox). 

  
      V tématickej oblasti ”Návrh detekčného jadra systémov IDS” sú spolu 
predložené 2 publikované práce. Za najzaujímavejšie výsledky tejto tématickej 
oblasti možno považovať: 
1. Návrh pôvodnej architektúry IDS vyhodnocujúcej vybrané charakteristiky 

monitorovaného systému využitím neurónovej sieti SOM. 
2. Návrh detekčného mechanizmu IDS s využitím čiastočne usporiadaných udalostí 

a vzorov, ktoré umožňujú efektívne riešiť problematiku detekcie variability 
rovnakého typu zraniteľnosti. Autori definovali abstraktný opis prieniku vo forme 
univerzálnej vstupnej udalosti reprezentujúcej ľubovolný vstup vyhodnocovaných 
údajov. 

 
V tématickej oblasti ”Návrh systémov IDS založených na rozdielnych typoch 

architektúr IDS” sú predložené spolu 3 publikované práce. Za najzaujímavejšie 
výsledky tejto tématickej oblasti možno považovať: 
1. Návrh systémov od minimalistických hosťovských systémov IDS využívajúcich 

detekciu anomálií vstupného toku údajov. 
2. Návrh distribuovaných systémov IDS využívajúcich samostatných agentov 

a centrálneho vyhodnocujúceho modulu. 
3. Návrh systému IDS s využitím grafického procesora GPU s cieľom zvýšenia 

priepustnosti vyhodnocovania sieťovej premávky. 



V tématickej oblasti ”Výskum bezpečných systémových pieskovísk 
(sandbox)” sú predložené spolu 2 publikované práce. Za najzaujímavejšie výsledky 
tejto tématickej oblasti možno považovať: 
1. Návrh samostatného bezpečného pieskoviska webového servera s hlavným 

cieľom odstrániť hrozby vedúce k útokom DoS. 
2. Riešenie bezpečného pieskoviska prostredníctvom virtualizácie na úrovni 

jednotlivých bežiacich procesov OS pomocou kontrolovaného prístupu k 
vybraným službám hostiteľského OS.  

 
Predložený súbor vedeckých prác predstavujú publikované práce v zahraničnej 

monografii (1), domácich časopisoch (3), zahraničných časopisoch (2), zborníkoch z 
domácich medzinárodnych (2) a zahraničnej (1) konferencii venovaných počítačovej 
bezpečnosti. Sprievodný text habilitačnej práce je napísaný stručne a jasne.  
 

Pri posudzovaní plnenia Kritérií pre habilitačné konanie na FEI TU zo dňa 
23.3.2017 musím konštatovať, že Ing. Anton Baláž, PhD. plní a vysoko prekračuje 
platné kritériá až na dve kritériá a to, v časti Skriptá a učebné texty sú požadované 2 
tituly, plnenie je 0, a v časti Ohlasy na publikačnú činnosť – citácie v domácom / 
zahraničnom časopise sú požadované 10/5 v časopisoch index. v databáze WoS 
alebo Scopus, plnenie je 2/56 z toho 17 SCI citácií. Neplnenie časti Skriptá a 
učebné texty navrhujem považovať za splnené vzhľadom na plnenie v časti 
Vysokoškolské učebnice, kde habilitant z požadovaných 0 plní 4. Neplnenie v časti 
Ohlasy na publikačnú činnosť – citácie v domácom časopise (požadovaných 10) 
navrhujem považovať za splnené vzhľadom na počet citácii v zahraničnom časopise 
(požadovaných 5, plnenie 56).  
 

Z habilitačnej práce a priložených dokladov vyplýva, že Ing. Anton Baláž, PhD. je 
pedagogicky a vedecky skúsenou osobnosťou so schopnosťami prenášať najnovšie 
teoretické poznatky a praktické skúsenosti do pedagogickej a vedeckovýskumnej 
činnosti. Predložený súbor vedeckých prác predstavuje celkom 9 prác, pričom 
vedecké práce sú výlučne kolektívneho charakteru s priemerným počtom 3,3 autora 
na publikáciu. O jeho tvorivej aktivite by mohlo viac naznačiť percentuálne 
vyjadrenie podielu na kolektívnych publikáciách uvedených v zozname pôvodných 
publikovaných vedeckých a odborných prác. 
 
      Na základe celkového zhodnotenia habilitačnej práce a posúdením faktov a 
stanovísk z priložených dokladov (Prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov 
dosiahnutých vo výchovno-vzdelávacej činnosti, Prehľad vedecko-výskumnej 
činnosti a výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti, Prehľad publikačnej činnosti, 
zoznam publikácií a ohlasov) odporúčam, aby  
 

Ing. Anton Baláž, PhD.  
bol vymenovaný za docenta pre odbor Informatika. 

 
 
V Bratislave  8.2.2018 
 
                                                                                         
 

 
                                                                                    Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. 


