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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Fraud Detection in Unlabeled Payment Card Transactions 
Jméno autora: Josef Vonášek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Martin Selecký 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
- 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte 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. 

- 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

- 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
- 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje lehce vyšší počet gramatických chyb, překlepů a nedokončených vět. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, 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. 
- 

 

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. 
- 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

V práci je prezentován systém pro detekci podvodů při placení kreditní kartou. Autor navrhl unsupervised 
rozhodovací systém založený na prahování výstupu z autoencodéru a selekci a škálování příznaků (features) 
založený na jejich recall hodnotě. Tento systém byl porovnán s existujícími řešeními využívajícími supervised výběr 
příznaků p5i 4em6 dosáhl konkurenceschopných výsledků.  

Odbornost práce je vysoká, autor dobře pracuje s dostupnými zdroji. 

Práce je kvalitní a splňuje všechny body zadání. Je psaná anglicky, dobře strukturovaná, a i když obsahuje vyšší 
množství gramatických chyb, je stále srozumitelná.  

Studentovi bych rád položil následující otázky: 

1. Proč byl při porovnávání výsledků s existujícími metodami použit rozhodovací práh 0.00065, když pro 
trénování klasifikátoru byl použit práh 0.001727? 

2. Při výběru počtu vrstev autoencodéru byl brán v potaz i tvar křivky závislosti „Mean squared feature 
recall“ na trénovací epoše. Nikde se ale neuvádí, jaké kritéria jsou na tento tvar kladeny. Mohl by to autor 
blíže specifikovat? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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