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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 implementuje nejzákladnější funkcionalitu, totiž přijetí a vyplacení mincí,
s jistými nedostatky. Tím je zadání splněno, i když minimálním způsobem.
Samotná "crypto" funkcionalita, totiž podpisy plateb s pomocí soukromých klíčů,
a na druhé straně kontrola těchto podpisů při zpracování transakcí, se vůbec nekoná.
To znamená, že každá peněženka může utrácet číkoli mince.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
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:
První kapitola popisuje základní kryptografické pojmy (včetně "Weerstrassovi rovnice"),
bohužel kromě hashů žádné dále nepoužije. Samotný digitální podpis pomocí eliptických křivek
je na straně 11 popsán tak, že se "vezme dokument d mod q. náhodný prvek e mod q".
V jakém smyslu je "dokument" prvkem grupy nebo jak se počítá "dokument modulo číslo" se nijak nediskutuje,
stejně jako co znamená výraz "4a^3 + 27b^2" obecně v konečném tělese.

Kapitola 2 je dobrým přehledem fungování kryptoměn ve vztahu k peněžence;
kapitola 3 (Kryptopeněženka) má dvě a čtvrt strany, včetně podpisů transakcí, které se nekonají.

Podle kapitoly 4 "projekt používá kompilátor GCC" - tak to není, ve skutečnosti je
součástí zadání přenostitelnost mezi různými platformami, o překladači nemluvě.
V části 4.5.2 (Důležité datové struktury) se popisuje struktura transakce,
která kromě hlavičky sestává z "pole vstupů a výstupů", o kterých se ale
nic dalšího nedozvíme (struct io, str. 25), přestože to je nejzákladněšjší struktura,
se kterou peněženka pracuje. Struktura src (source), ve které si peněženka
pamatuje "své" peníze, rovněž není nijak popsána, i když se uvádí ve struktuře wallet (str. 26).

Kapitola 5 popisuje samotnou implementaci peněženky.
Peněženka zdá se nikam na disk neukládá seznam svých vlasrtních transakcí
(totiž seznam jejich hashů), a při každém startu tedy podle 5.2.3 musí projít
adresář fresh (tj. všechny dosud nevytěžené transakce vůbec všech uživatelů),
přečíst jejich vnitřní strukturu, a na základě porovnání se svými vlastními klíči
vždy znovu zjistit, které transakce jsou "její". To vede k cíli, ale je to zoufale neefiktivní.
Parametr state struktury txhash je zdá se zbytečný: daná transakce na seznamu
vlastních nezabookovaných transakcí buďto je, nebo není.

V závěru se pak dozvíme, že podrobně popsané podepisování transakcí
a ověřování podpisů se nekoná.

První gramatické prohřešky jsou už v abstraktu ("vyplívající").
Anglický abstrakt až na jednu výjimku nepoužívá členy,
a o dva řádky přetéká na novou stranu.

Samotný text má 35 stránek, z toho 5 prázdných.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 59 (E)
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:
Hlavní objem práce je obsažen v souborech wallet.[ch] a test-wallet.c
Část tohoto kódu je přímočará a čitelná, jiné části jsou dosti nepřehledné,
duplicitní, a bez doprovodného textu by bylo dost obtížné ze samotného kódu
zjitistit, co má dělat. Funkce newincaddr() jse zdá se duplikátem newaddr().
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

60 (D)

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:
Implementovaná peněženka dokáže vyplatit a přijmout transakci;
tím je její elementární funkcionalita naplněna. Bohužel zcela absentuje
samotná "crypto" funkcionalita, totiž podepisování plateb. Takto může
peneženka utrácet číkoli peníze. Druhým hlavním nedostatkem je to,
že si peněženka při startu napamatuje své vlastní transakce,
a musí je pracně rozeznávat mezi vůbec všemi transakcemi.
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:
Pohledem do git repozitáře lze snadno zjistit, že první commity kódu začínají 29. května 2020.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 59 (E)

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:
I přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě. Ukazuje se,
že infrastruktura paněženky je poměrně složitá i bez kryptografických podpisů,
a zadání je náročnější, než by se mohlo na první pohled zdát.

Podpis vedoucího práce:


