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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:
Úkolem práce bylo vytvořit generátor bezpečnostních kódů, tj. program v Mathematice, který bude generovat VHDL kód
kodéru, dekodéru a testovací entity pro vybrané bezpečnostní kódy.
Analýza obsahuje základní informace k jednotlivým bezpečnostním kódům a rešerši existujících řešení.
V návrhu řešení a realizaci jsou popsány implementační detaily v prostředí Mathematica i ve VHDL.
Kapitola s testováním je sice v textu práce velmi stručná, ale na základě příloh a osobního předvedení soudím, že
vygenerovaný VHDL kód byl detailně otestován.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 70 (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:
Práce obsahuje cca 60 stran textu bez úvodních formalit a příloh. Struktura práce je v pořádku, některé kapitoly jsou však
obsahem kratší a nabízí se otázka, zda by nebylo vhodnější je sloučit.
Jedinou závažnější výtku mám ke kapitole s testováním, která je velmi stručná - de facto popisuje pomocí tabulek pár
ukázkových příkladů. Student však provedl mnohem podrobnější testování nastíněné v ostatních kapitolách, ale detaily v
textu chybí a je nutno je vyčíst až ze zdrojových kódů v přílohách práce.
Mezi drobné výtky bych zařadil to, že některé části textu (např. kapitola se specifikací cílů) a některé tabulky by bylo lepší
převést na odrážkové seznamy a překlep v obrázku 4.13, který namísto dekodéru cyklického kódu obsahuje obrázek kodéru.
Po jazykové stránce práce je práce v pořádku s minimálním počtem chyb a překlepů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)
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:
Práce měla za úkol představit vybrané bezpečnostní kódy s následným využitím ve výuce. Jazyk VHDL a program
Mathematica jsou tedy vhodně zvoleny - studenti FIT s nimi mají zkušenosti z prvních dvou ročníků studia.
Výsledné programy v Mathematice jsou velmi dobře strukturovány a komentovány, vygenerované kódy ve VHDL jsou dobře
čitelné a také obsahují patřičnou míru komentářů.



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

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

100 (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:
Práce je vhodná pro účel, se kterým byla vytvářena, tj. ilustrace bezpečnostních kódů pro výuku.
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:
Jakým způsobem jsou při testování vybírány bity, do kterých je vložena simulovaná chyba při přenosu dat?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 85 (B)

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:
Jediná závažnější výtka je ke kapitole s testováním, která je velmi stručná, přestože z příloh je zřejmé, že student provedl
velmi podrobné testování.
Výsledné generátory kódů jsou velmi dobře zpracované a je práce vhodná pro účel, se kterým byla vytvářena, tj. ilustraci
bezpečnostních kódů pro výuku.

Podpis oponenta práce:


