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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:
Drobné výhrady mám k prvnímu bodu zadání: popis obchodního modelu firmy Cryptomania není příliš podrobný (například
chybí alespoň zmínka o cenách; text se soustředí pouze na produkty). Větší pochyby mám u bodu 4. Pouhý jeden Jupyter
notebook nepovažuji za "nástroj pro detekci problémů na trase šifrovací hry". Je ovšem nutno poznamenat, že zadání je v
tomto směru poněkud vágní.
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:
Hlavní část práce rozsahem odpovídá přibližně čtyřiceti stránkám textu s větším počtem obrázků a tabulek. Dále je práce
doplněna o několik dodatků. Rozsahem je tedy v pořádku.

Text je poměrně dobře srozumitelný, někdy ovšem tíhne stylem spíše k vyprávění. Práci by pomohlo trochu lepší rozvržení
jednotlivých kapitol. Například se v obsahu vyskytují dvě kapitoly se stejným názvem, což je matoucí. Přehlednosti výkladu by
také výrazně pomohlo systematické používaní matematické syntaxe při zavádění různých "parametrů" šifer. Ty jsou zde často
popsány pouze slovně, což není praktické (pokud člověk potřebuje rychle osvěžit paměť, musí teď znovu číst celý odstavec
textu místo vyhledání jednoduché formulky).

Autorka nesprávně používá odkazy na seznam literatury, ty jsou nyní roztroušeny mezi větami i když tyto nejsou doslovné
citace. Některé položky v seznamu literatury (například první) by bylo lepší nechat v textu pouze jako poznámku pod čarou,
jak je tomu v práci i u jiných odkazů na webové stránky.

Po typografické stránce je text na dobré úrovni. Slabé místo práce je v tomto směru v obrázcích, resp. grafech. Ty jsou pěkné,
ale popisky os jsou často vyneseny velmi malým písmem. Navíc jsou systematicky v angličtině, což v českém textu nepůsobí
konzistentně.

V práci je uvedeno několik tabulek s různými šiframi seřazenými podle hodnot různých ukazatelů. V tabulkách ale není
uvedená numerická hodnota daného parametru. To mi přijde velmi nešťastné. Čtenáře jistě zajímá, nakolik se od sebe
jednotlivé řádky liší, zvlášť pokud v pořadí bojují podobné šifry.
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:
Nepísemnou částí této práce je rozsáhlý Jupyter notebook se všemi výpočty a grafy používanými v práci. Kód v notebooku je
plně funkční a oponent neměl problém všechny buňky spustit. Grafika vygenerované notebookem je prezentována na
mnoha místech i v práci samotné. K lepší přehlednosti by bylo vhodné vytvořit více menších notebooku, aktuální stav není
příliš přehledný.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

75 (C)

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:
Jedním z výsledků práce je poměrně rozsáhlý popis fungování šifrovacích her, analýza různých způsobů popisu různých
"obtížností" šifer a konečně analýza průběhu samotných šifrovacích her z pohledu jednoho týmu.

Dalším výsledkem práce je výše zmíněný Jupyter notebook, který by pravděpodobně měl hrát roli "nástroje" zmíněného v
zadání. K tomu účelu se myslím ale moc nehodí (některé metody, resp. kód, v něm obsažené jistě ano). Pokud by autorka
chtěla dále na tomto základu stavět, doporučoval bych použít Papermill, Python modul/program umožňující notebooky
spouštět automaticky a generovat tak automatizované reporty dle potřeby.
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:
Název práce zní "Systém pro detekci problémů na trase šifrovací hry." V práci jsem ale nenalezl jasný závěr jak "problémy"
detekovat. Lze tedy zformulovat jednoduché pravidlo, které by za tímto účelem šlo použít? Kdy lze říci, že u nějaké šifry
je/není problém?
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:
Na základě výše zmíněného navrhuji hodnotit práci známkou C (dobře).

Podpis oponenta práce:


