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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:
Závěrečná práce splňuje zadání z hlediska formálního i obsahového. Splňuje všechny body zadání.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 90 (A)
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:
ZP je logicky strukturovaná, nejprve popisuje zdroje dat, následně jejich integraci a předzpracování. Následuje samotná
analýza dat, postup detekce korupce a nakonec vyhodnocení. Je otázkou, jestli by nebylo vhodnější přesunout část popisující,
jak detekovat korupci, na začátek práce. Chybí trochu detailnější popis jednotlivých detekovaných problémů. Výčty akcí v
kapitole 2.3 jsou lehce nepřehledné a bylo by vhodné je vložit do tabulky. Příznaky v kapitole 4.2 by podobně bylo vhodné
vložit do tabulky.
V ZP se nevyskytují věcné chyby. Autor správně cituje své zdroje a používá knihovny i SW v souladu s licenčními podmínkami.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 92 (A)
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:
Použité softwarové komponenty jsou vybrány vhodně vzhledem k jejich užití. Talend využitý pro integraci dat je světově
uznávaným opensource nástrojem pro integraci dat, který je využíván i velkými komerčními firmami. Následně autor
analyzuje data nejen dle metody navržené DIGIWHIST. Neo4j je dobrá grafová databáze, ale s problematickou licencí.
Použité komponenty jsou vhodně strukturovány do adresářů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (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:
Výsledkem práce je soupis podezřelých zakázek a také metodika, jak tyto zakázky s využitím uvedených dat, detekovat.
Využití tyto výsledky mohou najít u investigativních novinářů a také u složek státu zodpovědných za veřejné zakázky. Např.
NKU, UOHS, PČR apod. DP je tedy přínosná pro společnost.
Autor implementoval 32 příznaků podezřelosti veřejných zakázek, přičemž mi není známa podobná práce, ani projekt.
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:
* Jak odstranit zakázky, které jsou zjevně v pořádku? Např. plátce je zřizovatelem příjemce.
* Je plánováno implementování tohoto hodnocení na nějakém webu? Pokud ano, je toto zpracovávání dat v souladu s
GDPR?
* Proběhl nějaký průzkum nalezených podezřelých zakázek?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 95 (A)

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:
Hodnocení veřejných zakázek je téma významné pro společnost, protože i v dnešní době se stále objevují předražené či
rovnou domluvené veřejné zakázky.
Autor využil zahraničních zkušeností s detekcí podezřelých zakázek a navrhl metriky k jejich odhalení. Provedl netriviální
integraci dat z více zdrojů v různé kvalitě, provedl základní profilaci dat a následně vyzkoušel několik metod k detekci
anomálií.
Práce splňuje zadání, je srozumitelná a má využitelné výstupy. Malou výhradu mám jen k absenci detailního prověření
několika vybraných veřejných zakázek, nicméně to by bylo nad rámec zadání.
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