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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:
Práce se odchýlila od původního tématu natolik, že zadání nebylo splněno. Zadání začíná: "Vytvořte smart kontrakt," což mě
vedlo k tomu, že jsem očekával distribuovaný algoritmus v jazyce Solidity, ale ve výsledku byla vytvořena Android aplikace v
jazyce Java. Aplikace měla být knihovnou, a je primárně grafickou aplikací (se dvěma exportovanými funkcemi). Hlavním
zaměřením měla být autorizace a autentizace. Autentizace při tom zabírá asi jen 15% kódu a na autorizaci nedošlo. V práci
není zmíněno, proč odchýlení od tématu nastalo.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 30 (F)
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:
Vzhledem k výše uvedenému se mi zdá zajímavá kapitola 1, která se věnuje blockchainu, a zbytek práce věnující se designu a
implementaci Ethereum peněženky pro Android považuji za irelevantní, zvláště veškerý návrh uživatelského rozhraní,
protože výstupem měla být knihovna.

Po gramatické stránce mě velmi rušily zbytečné čárky, které neoddělovaly ani vedlejší větu ani seznam. Také zvolený formát
citací je podle mého názoru nevhodný, protože věty začínají hranatovu závorkou a není zmíněn autor, takže je třeba často
listovat na seznam referencí. Seznam zkratek není kompletní. Autor zbytečně užívá obrázků místo výpisů kódu. Obrázky jsou
rozmazané. Text na několika místech přesahuje tiskový obraz stránky kvůli chybnému lámání slov.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 70 (C)
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:
Vytvořená aplikace pro Android je netriviální vzhledem k počtu obrazovek i rozsahu kódu, který má i jednotkové testy.
Obsahuje zajímavá řešení, jako např. integrace Javascript knihovny v Javě a šifrování privátních klíčů v databázi. Ale nebyly
vytvořeny žádné smart kontrakty, jak si žádá zadání. Grafická mobilní aplikace se mi vzhledem k zadání zdá jako nepřiměřená
technologie.



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

50 (E)

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:
Nejsem si jist, zda někdo bude používat další peněženku pro Ethereum na Android, když jich už existuje alespoň 6.
Funkctionalita nabízená navíc spočívá pouze ve schopnosti ověřit držení privátního klíče k nějaké Ethereum adrese. Proč
místo toho nepoužít například podpisy technologie GPG, která má síť na sobě nezávislých veřejných keyserverů nebo
technologii OAuth, která má zase možnost granulární autorizace?
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:
Proč jste se pouštěl do tvorby Android aplikace? Byl opravdu standard ERC725 nepoužitelný? Technologie blockchain je ve
vývoji, takže s něčím jako draft standardu se musí počítat. I v Internetu se používá dost technologií, jejichž standard není
ještě finalizovaný.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 49 (F)

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:
Práce ukazuje, že student dokáže navrhnout aplikaci pro Android a zdokumentovat ji. Bohužel ale neopustil tuto komfortní
zónu a nepustil se do práce na nové technologii blockchain, jak si žádalo zadání. Dávám známku F a nechávám na komisi,
kterou z těchto skutečností uzná za podstatnější.

Podpis oponenta práce:


