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1. Assignment comments
 Zadání práce navazuje na vědecký výzkum započatý v rámci grantu TARZAN (Integrovaná platforma pro

zpracování digitálních dat z bezpečnostních incidentů - řešitel dr. Matoušek) zabývající se v kostce možností
forenzní analýzy provozu počítačových sítí.

Cílem práce bylo realizovat vlastní periodicky aktualizující se data-set ve formě relační databáze s historickými i
aktuálními směnnými cenami kryptoměn vůči sobě ale i vůči reálným měnám. K data-setu má být vytvořena i
demonstrační webová aplikace, která by umožnila pokročilé agregování dat, rychlé konverze mezi páry a obecně
vyhledávání v data-setu. Svou komplexitou se dle mě jedná o mírně složitější zadání mezi bakalářskými pracemi.

2. Literature usage
 Student v práci cituje celou řadu online zdrojů, a to jak v bibliografii, tak v poznámkách pod čarou, které jsou

relevantní a ke kterým se dostal vlastním bádáním.
3. Assignment activity, consultation, communication
 Společně se svým kolegou Zaujecem vypracovávajícím bakalářku na jiné kryptoměnové téma pravidelně docházel

na společné konzultace (osobní i virtuální) v družné náladě, a to vždy dobře připraven. Dohodnuté termíny student
plnil a další postup prací řádně probíral.

4. Assignment finalisation
 Práce byla předložena k závěrečné kontrole včas a její finální stav řádně probrán a prodiskutován s vedoucím.
5. Publications, awards
 Implementační výstupy jsou dostupné veřejnosti na GitHubu. Kromě toho je v provozu i VPS s nainstalovaným

systémem.
6. Total assessment excellent (A)
 Výslednou bakalářskou práci hodnotím jako výbornou (tedy stupněm A). Vzorkování směnných cen kryptoměn na

různých burzách a jejich následná agregace je netriviální problém. Existuje sice celá řada black-box řešení, ale
zejména při vyhodnocování výše výnosů z trestné činnosti související z kryptoměnami je anotovaná metodologie
k určení "přesné" ceny klíčová při posuzování kyberkriminality. Tato práce kvalitou svého zpracování překlenuje
tento problém s tím, že je v plánu její výstupy dále rozvíjet i ve spolupráci s bezpečnostními složkami.

  
In Brno 24 June 2020

 Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
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