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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání lehčí

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
(mimořádně náročné – náročněší – průměrně náročné – lehčí – nedostatečně náročné)

Zadání je spíše jednodušší s převažujícím experimentálním charakterem.

Splnění zadání splněno

Posud’te, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uved’te body
zadání, které nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání
zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
(splněno – splněno s menšími výhradami – splněno s většími výhradami – nesplněno)

Zadání považuji za splněné.

Odborná úroveň A - výborně

Posud’te úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.

Odborná úroveň je odpovídající diplomové práci. V tomto bodě nehodnotím absenci
některých témat či připomínky, které jsou uvedeny níže.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře

Posud’te správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posud’te typografickou a
jazykovou stránku.

Rozsah textu je spíše stručnější. K formální, ani jazykové úrovni nemám zásadnější
připomínky. Typograficky je obvyklé popisky tabulek uvádět nad tabulky. Obrázek 2
bych doporučil přeformátovat/překreslit tak aby velikostí písma odpovídal textu práce.
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Zvolený postup řešení D - uspokojivě

Posud’te, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Struktura práce do značné míry kopíruje body zadání, student se tedy seznámil s
existujícími pracemi v oblasti, navrhnul a realizoval experimenty. K práci mám několil
připomínek:

• V zadání se explicitně zmiňují "časoprostorová"data, ale v práci se s časovým
údajem příliš nepracuje resp. používá se pouze jako další dimenze. Očekával
bych volbu metod či experimentů i s ohledem na časovou složku. Z výsledů
rozhodovacích stromů je vidět, že časový údaj má velkou významnost, proto bych
zvážil např. tvorbu samostatných modelů (jiných než rozhodovací strom) pro různé
časové intervaly.

• Výběr metod je velmi stručný. Prakticky se omezuje na rozhodovací stromy.
Možná tato volba pramení z konzultace s vedoucím, nicméně v práci postrádám
detailnější specifikaci požadavků na model (vysvětlitelnost, složitost, přesnost,
apod.) a v souvislosti s tím potom i rozsáhlejší množinu modelů, které by se
vzájemně porovnaly na základě specifikovaných požadavků. Na zvolený dataset
bych doporučil jako jeden z prvních přístupů aplikaci samoorganizačních map
(SOM), dále bych určitě jako alternativu rozhodovacích stromů volil některou z
běžných dopředných topologií neuronových sítí (RBF, MLP, GAME, ...).

• "Analýza dat" je velmi obecný pojem a opět nevím odkud přesně pramení výběr
konkrétních dvou analýz uvedených v práci, ale v případě časoprostorových
dat si umím představit i kompexnější analýzy, než binární klasifikaci. Příkladem
by mohlo být modelování pravděpodobnosti následující nehody, vážné nehody,
distribuce doby mezi nehodami na základě poslední nehody (posledních nehod),
atd. Data pocházejí z časového úseku 6ti let a dá se očekávat, že některá místa nehod
prošla za tuto dobu úpravami, která budou v datech viditelná (stavba či úprava
světelné signalizace, odbočovacích pruhů apod.) - analýza vlivu změn parametrů
na nebezpečnost lokality by byla zajímavá a zapadala by do zadání práce.

• Uvítal bych detailnější testování modelů. V práci je uvedeno rozdělení dat na
trénovací a testovací. Není jasné jak toto dělení probíhalo, zda náhodně, či nějak
informovaně. V případě dostupnosti geografické lokace jednotlivých nehod si
umím představit dělení dat do kategorií právě na základě tohoto parametru a
testování schopnosti generalizace modelu přes různé lokality.

• Pro porovnání modelů resp. jejich konfigurací by bylo vhodné pro představu zvolit
nějaký jednoduchý základní model (např. Nearest Neighbors) se kterým by bylo
možné výsledky a případná vylepšení porovnávat.

• Pro shlukování událostí dle geografické lokace bych doporučil různé volby
poloměrů a porovnání výsledků na základě tohoto parametru, případně pak
adaptivní volbu poloměru s ohledem na hustotu silniční sítě v dané lokalitě.

• V kapitole 4 by bylo vhodné zdokumentovat požadavky na implementaci. Proč
např. padla volba na vlastní implementaci v Pythonu s využitím knihovny SciPy.
Jaké byly požadavky na rychlost, jazyk, zda to vyplynulo z např. z navazujících
projektů apod. Proč autor nesáhnul po nějakém dostupném data-miningovém
nástroji, který by k realizaci uvedených experimentů stačil.
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné
práce. Charakterizujte výběr pramenů. Posud’te, zda student využil všechny relevantní zdroje.
Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 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
normami.

Student vhodně využívá citací. K výběr literatury nemám připomínky.

Další komentáře a hodnocení

Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických
výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Práce jako celek je pěkná, ale mám pocit, že student zcela nevyužil potenciál zadání a
práce je v mnoha směrech stručná, či se příliš omezuje - viz. připomínky výše. Pokud by
text obsahoval detailnější popis a zdůvodnění konkrétních kroků a rozhodnutí, případně
pokud by zadání bylo v těchto oblastech konkrétnější, práci by to významně pomohlo.

Celkově ale student prokázal, že je schopen uchopit zadaný komplexní problém. Ke
konkrétním výsledkům resp. jejich konkrétní využitelnosti se nedokáži vyjádřit jelikož
neznám zcela kontext práce z hlediska případných navazujících či souvisejících projektů.
Práce jako taková nepřichází s žádnými novými algoritmy či metodami, ale rozhodně
může posloužit jako startovací bod pro další navazující experimenty.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm

C - dobře

Datum: 24. ledna 2018 Podpis:

3


