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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání považuji za zcela splněné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 75 (C)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Práce je napsaná anglicky.  Členění textu do kapitol je logické a kapitoly na sebe dobře navazují. Jejich rozsah je přiměřený.

Autor správně cituje relevantní zdroje.  Při čtení práce mě nerušily žádné typografické ani ani jazykové chyby.

Větší výhrady mám ke kapitole 2, která se věnuje prostředí Polarion. Tato kapitola je napsaná spíše marketingově než
technicky. V kapitole 3 je podán výčet různých služeb a knihoven, které podporují některé funkce souhrnně označované ML
(Machine Learning), zde mi chybí nějaký souhrn a zhodnocení jednotlivých služeb a také výběr služeb, které budou použity v
implementaci.

Kapitola 4 již pak celkem věcně rozebírá vhodné případy užití služeb ML v prostředí Polarion a kapitola 5 popisuje
prototypovou implementaci dvou vybraných případů užití.

Nad požadavky práce autor přidal kapitolu 6 nazvanou "ML in Polarion production",  která je věnovaná převážně diskuskusi
produkčního použití ML v nástroji polarion v kontextu GDPR.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 80 (B)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Autor ve formě prototypu zpracoval dva zvolené případy užití. Po technické stránce jsou celkem dobře dokumentované.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):



4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

90 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Práce může skutečně posloužit jako celkem obsáhlá studie proveditelnosti nasazení technik ML v nástroji Polarion.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
1. Můžete krátce vysvětlit, co Polarion přesně poskytuje více z technického/uživatelského pohledu?
2. V závěru kapitoly 6 uvádíte, že pro druhý případ užití, který jste implementoval, přináši GDPR omezení, se kterými by bylo
možné se vypořádat tak, že službu budete implementovat ve vlastním prostředí. Tomu závěru příliš nerozumím. Když
uživatelé poskytnou souhlas ke zpracování dat, který zahrnuje i to, že data budou zpracována třetí stranou, dosáhnete přeci
téhož výsledku. Mužete to vysvětlit?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 75 (C)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Autor práce sice splnil všechny body zadání a výsledek práce je v praxi dobře použitelný, přesto vzhledem k výše uvedeným
výhradám navrhuji hodnocení C.
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