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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:
ZP beze zbytku naplňuje 4 vytčené podcíle.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 80 (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:
Rozsah ZP je přiměřený zadání. Práce je po věcné stránce v pořádku. Řazení a návaznost jednotlivých kapitol jsou logické.
Text, který je  celý psán anglicky, je místy hůře srozumitelný kvůli překlepům a  užívání českého slovosledu. Jako příklad
větších přehlédnutí uvádím dvě následující. V úvodu práce je matoucí záměna spojení "breath alcohol test sample" za "blood
alcohol test sample". V úvodu 4. kapitoly je přehozeno pořadí odkazů na číslované podkapitoly. Podkapitola 4.3 předbíhá
podkapitolu 4.2.    Grafická stránka práce je na vysoké úrovni. Citace použitých zdrojů je nestandardní v tom, že seznam
použité literatury je tříděn podle toho, kdy se daný odkaz v práci vyskytuje. Navíc je toto pravidlo porušeno v případě citací v
poznámce pod obrázky, které jsou v LaTeXu umísťovány automaticky. V práci jsou dobře odlišeny vlastní výsledky a postupy
autora od postupů převzatých. Mohl by být podrobněji popsán testovací proces, který se práce snaží automatizovat.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 89 (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:
Kód psaný v Pythonu zdá se býti funkční. Jako drobnou výtku uvádím, že chybí podrobnější zpracování, které by umožnilo
bezpracnou použitelnost pro strany kódu neznalé. Funkce definované pouze v IPython notebooku dle mě nelze považovat za
framework požadovaný v zadání práce.
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:
Výsledky práce jsou skvělé a přímo využitelné potažmo využívané v praxi. Autor v ZP popisuje svoji práci pro soukromý
sektor.
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:
Popište v detailech, jakým způsobem probíhá testování na dechovém analyzátoru a jeho následné vyhodnocení kontrolní
institucí.

Jak by šla podchytit situace, kdy jiná než monitorovaná osoba dýchá do dechového analyzátoru a obličej má zakrytý fotografií
monitorovaného?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 90 (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:
Přes nedokonalé zpracování ZP samotné (vizte hodnocení písemné a nepísemné části práce)  vyzdvihuji její výsledky. Autor
ukázal, že problému, kterým se zabývá, rozumí, a projevil kreativitu v aplikaci znalostí a zkušeností nabytých studiem.
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