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Pedagogická činnost 

V pedagogické oblasti má habilitant mnohaleté zkušenosti. V dřívějším období se orientoval 

zejména na oblast výuky tematicky zaměřené na problematiku programovacích jazyků a 

operačních systémů (OS). V posledních letech je jeho pedagogická činnost soustředěna na 

bezpečnost počítačových systémů a bezpečnost v kyberprostoru. Po dobu své pedagogické 

činnosti cvičil studenty a vedl přednášky v řadě předmětů zabývajících se bezpečností, 

programováním a operačními systémy.  Je autorem učebních textů v oblasti bezpečnostních 

předmětů a podkladů pro cvičení v těchto předmětech. Vedl víc než 100 závěrečných prací. 

Dále habilitant byl řešitelem nebo členem řešitelského týmu řady pedagogických projektů se 

zaměřením na bezpečnost informačních systémů. Z uvedeného je zřejmé, že pedagogické 

výsledky a pedagogická aktivita habilitanta jsou na požadované úrovni způsobilé pro působení 

na postu docenta.   

Vědeckovýzkumná  činnost 

Vědeckovýzkumné zaměření habilitanta je bezpečnost informačních technologií. Hlavní oblastí 

jeho výzkumu jsou systémy detekce průniku (Intrusion Detection System – IDS) a jeho 

nejvýznamnější výsledek v této oblasti je použití neuronových sítí SOM (Self Organizing Map) 



v systémech IDS. Článek v časopise prezentující tento výsledek byl 45krát citován a v době 

uveřejnění představoval základní koncepční body použitelné pro vytváření podobných systémů. 

Další významné výsledky jsou práce zabývající se architekturami systémů detekce průniků a 

metodami detekce průniků a jejich variacemi. Současný výzkum habilitanta je orientován na 

problematiku bezpečného využívání systémových prostředků bezpečných pískovišť (sandbox) 

na úrovních operačních systémů a aplikací.  

Habilitant je autorem/spoluautorem 3 vědeckých článků v karentovaných časopisech, 

16 vědeckých článků v neimpaktovaných časopisech, 26 příspěvků na vědeckých konferencích. 

Má 28 citací evidovaných v databázích Web of Science a SCOPUS. Tyto výsledky považuji za 

dostatečné a potvrzující schopnost habilitanta dosahovat trvale významné výsledky uznávané 

jak doma, tak v zahraničí. Habilitant rovněž řešil a řeší množství výzkumných projektů. 

 

Hodnocení habilitační práce 

a) Aktuálnost zvoleného tématu: 

Obsahově je práce orientovaná na vysoce aktuální téma bezpečnosti počítačových systémů a 

sítí. Autor práce se zaměřuje především na výzkum v oblasti IDS, které představují 

v současnosti důležitý bezpečnostní prvek ICT systémů. Dalším aktuálním tematickým 

okruhem řešeným v práci je problematika bezpečných pískovišť pro bezpečné využívání 

systémových prostředků.  

b) Struktura habilitační práce: 

Práce má tři částí. V první části se autor věnuje obecnému úvodu do problematiky počítačové 

bezpečnosti. Ve druhé části se věnuje aktuálnímu stavu problematiky IDS. Ve třetí části 

prezentuje autor vybrané výsledky v oblasti řešení IDS a pískovišť. 

c) Připomínky k habilitační práci 

V první části se autor v podstatě věnuje jen velmi úzké oblasti bezpečnosti informačních 

systémů, a to síťové a systémové bezpečnosti se zaměřením na IDS. Této části by určitě 

prospělo, kdyby autor věnoval více prostoru pro uvedení komplexnějšího pohledu na oblast 

bezpečnosti informačních systémů. 

Druhá část je stručným popisem různých přístupů používaných v IDS. Autor používá při těchto 

popisech velmi úsporně matematický aparát a místy se tak stává výklad ne úplně srozumitelný. 



Taktéž autor opomenul věnovat prostor pro popis současného výzkumu v oblasti bezpečných 

pískovišť.  

Poslední, třetí a nejobsažnější část je věnována výsledkům, které autor dosáhl v oblasti 

výzkumu IDS a bezpečných pískovišť, kde dominuje výzkum v oblasti IDS. Této části by 

prospěl detailnější popis připojených článků a příspěvků. Rovněž tady chybí závěrečné shrnutí 

výsledků dosažených v jednotlivých příspěvcích a obsahová vzájemná souvislost příspěvků. 

d) Otázky k habilitační práci 

Mohl by autor porovnat jednotlivé uvedené IDS z hlediska implementační složitosti? 

Mohl by autor uvést srovnání jednotlivých přístupů z hlediska úspěšnosti detekce průniků? 

Mohl by autor uvést srovnání efektivity nasazení GPGPU s nasazením FPGA obvodů při řešení 

problémů uvedených v kapitole 3.5? 

Závěrečné doporučení  

Závěrem konstatuji, že Ing. Anton Baláž, PhD. je odborně erudovanou osobností v oblasti 

bezpečnosti informačních systémů a rovněž je výborným pedagogem s mnohaletou praxí. 

Na základě předložených podkladů a na základě předložené habilitační práce doporučuji 

přijmout tuto práci k habilitačnímu řízení a dále doporučuji jmenovat 

Ing. Antona Baláže, PhD. 

za docenta v studijním oboru 9.2.1 informatika. 

Praha, 8. 2. 2018 

 

       prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. 

        FIT ČVUT v Praze 


