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POSUDEK VEDOUCÍHO  

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 
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra radioelektroniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce řeší komplexní problém pořizování, archivace, zpracování a zpřístupnění dat. Zadání lze považovat za 
náročnější.  

 

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 splněno v celém rozsahu. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl během řešení práce aktivní. Na pravidelné schůzky docházel vždy připraven, častou jsme 
využívali i prostředky pro elektronickou komunikaci. Postup práce koordinoval se studentkou bakalářského 
studijního programu, která připravovala frontendovou část pro vizualizaci dat.   

 

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 je na velmi dobré úrovni. V první části student čtenáře nejprve seznamuje s typem dat, 
kterými se bude v práci zabývat. Popisuje možné zdroje dat (pozemní měření a data pocházející z družic na 
geostacionárních drahách kolem Země), kvalitu dat a jejich význam s ohledem na možnosti zpracování a 
cílovou skupinu uživatelů. Následuje popis řešení SW platformy, která slouží pro organizaci dat. Tato část je 
v textu nejlépe zpracována – je zjevné, že autor má zkušenosti s praktickým nasazením knihoven, které 
popisuje a je schopen vytvořit reálně využitelnou škálovatelnou aplikaci. Navíc je velmi dobře dokumentován 
i popis implementace a jednotlivých dílčích částí aplikace, takže v případě potřeby je text použít jako 
referenční příručku při replikaci celé infrastruktury.  
 
Druhá část práce je věnována návrhu a testování modelu pro predikci znečištění. Autor zvolil relativně 
jednoduchou metodu lineární regrese, na pěti experimentech ovšem dokládá, že i jednodušší metoda, může 
poskytovat použitelný výsledek. Z ohledem na cíl práce, jímž je predikce úrovně znečištění v následující 
hodině, je jednoduchost metody (a tudíž rychlost zpracování) naopak žádoucí. Domnívám se, že je škoda, že 
se autor více nezabýval možností využití satelitních dat pro fúzi, ovšem rozumím tomu, že vzhledem 
k rozdílné povaze vzniku dat (data ze satelitu vznikají nepřímo na základě měření optické propustnosti 
atmosféry) a model by mohl být značně komplikovaný.     
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je z formálního hlediska na výborné úrovni. Graficky je práci těžko co vytknout, dalo by se ovšem 
zapracovat na toku textu (v případě, že se v textu vyskytuje plovoucí prvek, občas se stane, že je prvek 
umístěn na jiné stránce než zbytek textu v podkapitole a mezi textem a nadpisy jsou pak příliš velké mezery a 
působí to rušivě – viz např. str. 19). Zvolený jazyk je dobrý, autor jasně a přehledně formuluje svoje 
myšlenky, nezabíhá do nesouvisejících podrobností. V textu se vyskytuje zanedbatelné množství překlepů. Za 
nevhodnou považuji prezentaci výsledků jednotlivých experimentů – domnívám se, že daleko lepší by byla 
agregovaná tabulka, zvolený způsob je nepřehledný a čtenář je musí vynaložit poměrně velké úsilí, aby si 
vytvořil o výsledku představu.  

 

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. 
Autor v textu pracuje s celkem 35 referencemi. Citace jsou provedeny korektně, nedochází k porušování 
obvyklých citačních zvyklostí.  

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Jan Zídek předložil velmi dobrou diplomovou práci, která se zabývá vysoce aktuálním tématem měření a predikce 
koncentrace polétavého prachu. Výsledek velmi dobře zapadá do širšího konceptu smart cities a věřím, že najde 
reálné uplatnění. Práce dle mého soudu splňuje nároky kladené na závěrečné práce studentů ČVUT FEL. Práci 
doporučuji k obhajobě. 
 
V rámci diskuse bych se rád zeptal na následující otázky: 

1. Podle vašich výsledků není kvalita vašeho predikčního modelu závislá na počasí. Uvádíte, že jste model 
trénoval na vzorcích odpovídajícím asi půlročnímu měření. Zkoumal jste, jak jsou jednotlivé ukazatele 
počasí v datasetu zastoupeny (např. zda se nejednalo o dlouhodobě hezké počasí, jako např. v roce 
2018)? 

2. V literatuře se občas pracuje s poměrem PM2.5/PM10 – zkoušel jste s tímto poměrem pracovat? 
3. Do jaké míry může ovlivnit volba chybové funkce výsledek predikce? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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