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Zadání Ž=*il* **l*i*x.
Hodnocení náročnosti zadóní závěrečné próce.
Zadání d ipIomové práce by|o netr iv iá|ní a k úspěšnému řešení by|o t řeba nastudovat netr iv iá|níobIast i  Bayesovské stat is t iky
a inference.

Splnění zadáni Z!j*li* ř*i*škr:'
Posud,te, zda předložená závěrečnó práce splňuje zodóní. V komentóři přÍpodně uved?e body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je próce oproti zadóní rozšířena. Nebylo-li zadóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvažnost, dopody a
přípodně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Všechny body zadánídip|omové práce by|y sp|něny v p lném rozsahu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce Žv*!t* p*1*ž**.
Posud,te, zdo byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešenÍ průběžně konzultoval o zda
byl na konzultqce dostatečně připraven. Posud,te schopnost studenta somostatné tvůrčí próce.

t  pracovaI ve|mi samostatně a p|n i|  dohodnuté termíny.

odborná úroveň áv:: i .* 3*l*Ěi:*.
PosudTe úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znolostí získaných studiem a z odborné literotury, využití podkladů q dqt
získaných z praxe,
odborná úroveň práce je veImi vysoká a vvužívá posIední výs|edky v obIast i  var iační Bavesovské inference.

FormáIní a jazyková úroveň, rozsah práce šr:*lt* 3*i*i*l:'
Posud,te spróvnost používóní formólních zópisů obsažených v próci, Posudte typografickou a jazykovou strónku.
Rozsah práce je adekvátní,  pIné pochopení řečení vyžaduje s|ušnou znaIost  var iační Bavesovske inference.

Výběr zdrojů, korektnost citací 3v*iĚ* p*i*ž*re.
Vyjódřete se k aktivitě studenta při získávání a využívóní studijnÍch moteriólů k řešení zóvěrečné próce. Charakterizujte výběr
pramenů. Posudte, zda studentvyužil všechny relevantní zdroje, ověřte, zda jsou všechny převzoté prvky řódně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními
zvyklostmi a normomi.
C i tace jsou v adekvátní a v pořádku'

Další komentáře a hodnocení
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné próce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti opod'
V|ožte komentář  (nepovinné hodnocení).
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Shrňte ospekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Dip|omová práce řeší komplexní prob|ém odhadu počtu zab|okovaných dotazů na doménu (např. bbc.co.uk) na
zák|adě počtu j iž zab|okovaných dotazů a informace o doméně uložené ve WHolS databázi .  Informace ve WHo|S
databázi umožňují se naučit pr ior pravděpodobnost, že entita, která doménu registrova|a využije doménu pro
škod|ivé či i|egá|ní úče|y.

Řešeníje za|oženo na Bayesovské stat ist ice , a využivá netr iv iá|ní výs|edky variační Bayesovské inference. Student
samostatně imp|ementoval řešení za pomoci Map Reduce programovacího paradigmatu o otestovaIjej na veIkých
a reá|ných datech.

Vzh|edem k výše uvedenému hodnotím dip|omovou práci stupněm A.
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