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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Samotne téma je atraktivni a jeví se mi na bakalářskou práci jako přiměřene, avsak z hlediska 
implementace bylo nakonec asi trochu narocnejsi.

Splnění zadání

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.
Bez výhrad, všechny body zadání byly kompletne splnene.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postupu není co vytknout, je velmi systematicky, srozumitelny a presne adresuje zadani.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Z odborneho hlediska práce neprinasi nic noveho, nicmene student vhodne vyuzil sirokou skalu 
znalosti ziskanych studiem, od zpracovani dat az po webove technologie.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a 
jazykovou stránku.
Text práce je velmi pěkný, systematicky cleneny, srozumitelny, strucny. Po jazykove strance zcela 
bezchybny (je lepsi psat perfektni cestinou nez lamanou anglictinou).

Výběr zdrojů, korektnost citací

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.
Zdroje jsou odpovídající, zřetelně rozlisene.
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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.

Cilem práce bylo  sesbirat  a  sloucit  geograficka a  demograficka data  spolu  s  volebnimi
vysledky pres jednoltive volebni okrsky v CR, a s pomoci strojoveho uceni vytvorit, skrze
experimentalni praci, vhodny prediktivni model těchto vysledku.

Jedna se o zjevne atraktivni tema s dobrym potencialem pro vyuziti sirsi verejnosti. Student
uplatnil  v  plne  siri  svoje  znalosti  od  práce  s  daty,  strojoveho  uceni  az  po  webove
technologie, k cemuz v odpovidajicim rozsahu vyuzil sirokou skalu existujicich technologii.
Velmi ocenuji srozumitelnou prezentaci vystupu za pomoci vytvorene webove aplikace nad
ramec zadani.

Prekvapuje me jen pouziti neuronovych siti, data jsou velmi jednoducha a prikladu relativne
malo,  pouzite  architektury  se  zdaji  jako  overkill,  o  cemz  svedci  i  vysledne  grafy  s
preucenim. Namisto jednotlivych nastaveni NNs bych pro jejich ospravedlneni radeji videl
srovnani s jednodussim modelem, napr. logistickou regresi ve stejnem frameworku.
Takto mi totiž chybi interpretace zavislosti  z nauceneho modelu, kterou jsem tak trochu
ocekaval jako hlavni prinos práce, takto mi není uplne jasne k cemu je to vlastne dobre.

Prace vsak zadani plni bezchybne a cely postup je perfektne srozumitelny a spravny.

(typo str. 29 - dle textu znaci cervena barva testovaci chybu ale jde o trenovaci.)

Otazky k obhajobe: 
-  jak presna jsou demograficka data na kterych modely stavite, jsou simulovana

nebo realna?
- vysledoval jste při analyze dat ci simulacich na umelych vektorech nejake zajimave
zavislosti? (napr. vek → pirati/kscm atp. ?)
-  jak koresponduji Vase vysledky s jinymi modely, napr. znama spol. Median 

(http://showme.median.cz/snemovni-volby/#/model)

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis: 
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