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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce se mi jevila jako středně náročná rozsahem, nadprůměrně pak požadovanou teoretickou přípravou. 

 

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. 

Zadání bylo kompletně splněno. 
 

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

Zvolený postup řešení byl systematický, nikoliv nahodilý, tak jak je to možné vidět u jiných absolventských prací. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je dobrá. Místy by se hodilo více vysvětlit důvod zvoleného postupu (např. Na straně 21 volíte za 
kandidáty na parametry ARIMA modelu pro p,q,d hodnoty 0, 1 a 2 a P,Q,D hodnoty 0 a 1, jako důvod uvádíte, že vyšší řády 
modelu můžou způsobit přeučení. To je v obecnosti pravda, pro různé problémy je ale vhodný řád modelu různý, bylo by 
tedy vhodné doložit, proč byly zvoleny konkrétní parametry, třeba tím, že při pokusech s modelem vyššího řádu skutečně 
k přeučení došlo případně byla nepříznivá vypočtená kritéria, či je tento postup odvozen z literatury). 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je po formální stránce v pořádku, jazyková úroveň je dobrá, přestože je práce v anglickém jazyce, dokonalost kazí jen 
občasné překlepy, proměnné vysázené v textu standardním písmem, nikoliv v matematickém módu a občasné chyby 
v popisu matematických výrazů (např str. 14 nahoře, str. 27 dole, periody na straně 29...). 

 

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. 
Množství referencí je standardní, jejich kvalita nadstandardní. V práci jsem neshledal žádné závadné ani chybějící citace. 

 

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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Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
Celkově práce působí důvěryhodně, kladně hodnotím především důkladnou teoretickou přípravu před řešením 
problému. Dobrý dojem dělají také úvodní a závěrečné části kapitol, které jsou přehledně napsány. 

Otázka 1: Proč byla cena za objednávku vyřazena z (resp. nebyla zahrnuta do) evaluovaného modelu? 

Otázka 2: Je vaše práce použitelná pro reálné nasazení, kde je škála problému větší než při popsané evaluaci? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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