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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 bylo splněno tak, jak asi splněno být mohlo. Zejména bod č. 4) vyžadoval spolupráci s firmou Cryptomania, která by
autorku pustila do interního systému. To se ovšem nestihlo, i když je to stále v plánu a firma s další spoluprací počítá. Vznikl
tak pouze jeden rozsáhlý Jupyter notebook, který obsahuje implementaci vizualizací a reportů získaných nad daty
poskytnutými zmíněnou formou.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 85 (B)
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 psána srozumitelně a je z ní cítit, že autorku téma šifrovacích her opravdu zajímá a baví. Někdy to bohužel vedlo až k
příliš neformálnímu projevu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 75 (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:
Výsledný notebook vznikal dlouze a místy nebylo moc jasné, co by bylo ještě třeba dodělat. Jak je zřejmé z citovaných zdrojů,
kvantifikace různých pohledů na šifry je ještě v plenkách a to se dost projevilo i na rigoróznosti výsledků práce. I když autorka
navrhla několik nápaditých vizualizací a provedla i nějaké experimenty, užitečnost nástroje prověří až jeho použití v reálném
provozu, které ale nebylo možné vyzkoušet před odevzdáním práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

79 (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:
S tématem přišla autorka sama a bylo motivováno poptávkou od firmy Cryptomania. Dlouho jsme bojovali se zadáním s tím,
že bylo ve hře i jeho úplné opuštění, protože nebylo moc jasné, jestli s dostupnými daty půjde získat nějaké výstupy hodné
bakalářské práce. Velmi oceňuji, že si  s tím autorka práce nakonec poradila poměrně dobře a i přes nejasné zadání směrem
od firmy i přes nemožnost čerpat inspiraci z (neexistující) literatury dokončila solidní závěrečnou práci. Vzhledem k tomu, že
firma stále projevuje zájem o další spolupráci a plánuje přenést metodiky a reporty z výsledného Jupyter notebooku do
svého interního systému, lze považovat výsledky této práce za užitečné.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Autorka docházela na konzultace pravidelně a většinou s novými nápady či výsledky. Občas ji sice semlely jiné studijní
povinnosti případně se práce moc nehýbala, přesto jsem s jejím přístupem spokojený.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 79 (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:
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnotit práci stupněm C jako dobrou. Ve výsledném programu není vidět všechna
práce, která byla k jeho vytvoření nutná, přihlížím tedy i k tomu, že se jednalo o práci s daty v neobvyklé oblasti, kde nebylo
moc na co navazovat a čím se nechat inspirovat.

Podpis vedoucího práce:


