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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dolování znalostí z bezdrátových senzorových sítí 
Jméno autora: Jan Zídek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: PhDr. Boril Šopov, MSc, LLM 
Pracoviště oponenta práce: IES FSV UK 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce směřuje k praktické aplikaci různých metod z širokého okruhu oborů – informační a databázové 
systémy, strojové učení, atd. 

 

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. 

Předložená práce splnila své cíle. Detailnější mohlo být vyhodnocení části, kde je popisován predikční model.  

 

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

Zvolený postup řešení jasně směřuje k naplnění cílů práce a využívá moderní SW prostředky. Autor definoval funkční 
požadavky na aplikaci, které splnil. Navržený systém je připraven pro použití i ve velké škále.   

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce má dvě klíčové části: návrh a implementaci back-end části informačního systému a návrh modelu predikce 
znečištění ovzduší v krátkém časovém horizontu. První část svým zpracováním svědčí o vysoké odbornosti autora v dané 
oblasti. Jsou použity vhodné technologie, autor velmi dobře chápe širší kontext aplikace (návrh a implementace REST a 
GraphQL rozhraní pro front-end část). Zdrojové kódy přiložené k práci jsou dokladem zkušenosti autora 
s programováním, kód je pěkně strukturován, kladně hodnotím testy a zajištění bezpečnosti aplikace.  
V druhé části práce autor představuje experimenty, které provedl s datovou sadou, kterou měl k dispozici. Soustředí se 
na lineární regresi, patrně motivován relativní jednoduchostí metody a rychlostí sestavení modelu. Kladně hodnotím 
návrh vlastní chybové funkce. Bohužel autor neporovnal své výsledky s metodami některých jiných modelů. Také 
analýza dosažených výsledků by mohla být hlubší, autor kromě výčtu kvalitativních parametrů vlastně neposkytuje 
žádnou interpretaci. Domnívám se, že bylo by vhodné se spíše než na ustálenou úroveň hustoty PMx částic zaměřit na 
predikci extrémů – vzhledem ke krátkodobému cíli predikce lze očekávat, že predikce extrému bude pro cílovou skupinu 
užitečnější.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce je kvalitně zpracován, kladně hodnotím použitou šablonu a typografii. Stejně tak kladně hodnotím práci 
s českým jazykem, v pracích podobného typu to nebývá zvykem. V textu práce je zanedbatelné množství gramatických 
chyb, text je pečlivě připraven a editován. Rozsah práce je přiměřený, text je vhodně doplněn obrázky.   

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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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. 
Autor korektně cituje širokou škálu odborné literatury a online zdrojů (celkem 35 referencí). Formát citací 
odpovídá normě ČSN ISO 690. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práce je zpracována poměrně kvalitně a pečlivě. Autor se zjevně soustředil zejména na SW část, nicméně i část 
věnovaná predikci má jistý potenciál a lze navázat na její výsledky. Je třeba ocenit čas strávený přípravou a 
organizací dat, tato část je pro budoucí práce neocenitelná. Bohužel je trochu upozaděna část věnovaná fúzi dat, 
myslím, že by mohla být zajímavým rozšířením práce. 

 

Otázky k obhajobě před komisí: 

1. V práci zmiňujete nezávislost modelu na datech o počasí. Čím si to vysvětlujete?  
2. Zkoušel jste při řešení práce některý ze standardních predikčních modelů? Pokud ano, mohl byste 

porovnat jeho výsledky s těmi, kterých jste dosáhl ve svých experimentech? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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