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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Dle názoru oponenta, vycházejícího z textu diplomové práce, byly cíle zadání splněny. Student vyvinul aplikaci (zřejmě zatím
ne dostupnou online) která vizualizuje pohyb příměstské pražské dopravy a odhaduje aktuální zpoždění.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Diplomová práce čítá 63 číslovaných stran, z nichž některé jsou z nejasných důvodů prázdné (str. 4, 22, 27, 56) a některé
obsahují nepochopitelně roztažený obsah (namátkou str. 8 či 16). Úprava v tomto směru by přitom nezmenšila počet stran
na nepřijatelně nízký. Sazba je provedena v LaTeXu a je tedy v zásadě pěkná, ovšem až na ne zrovna sporá přetečení řádků
(str. 1, 23, 35, 36 atd.), přetečení obrázků a tabulek (např. str. 6, 9, 17, 24 a zejm. 39, 49-51). První obrázek má pořadové číslo
0.1 (str. 2), neboť úvod je z nějakého důvodu nečíslovanou kapitolou (mimochodem není v obrázku uvedeno, pro kterou
lokalitu jsou data platná). Rovnice jsou sázeny sice v matematickém prostředí, ale pro násobení je užita hvězdička (v
matematice používaná pro konvoluci) a proměnné nejsou zavedeny. Na str. 38 chybí validní odkaz (zobrazeno "??").

Práce je napsána v českém jazyce s poměrně velkým množstvím stylistických, syntaktických i gramatických chyb.
Jednopísmenné předložky a spojky jsou velmi často na koncích řádků (v LaTeXu řeší znak ' '). Práce obsahuje dost překlepů
("několik dalších různým proprietárních", "proud informaci", "jedná se tedy u data", "aplikace má se skládá" atd.). Chybí
velké množství čárek, některé věty mají těžko čitelnou stavbu. Osobně nepředpokládám, že by student inženýrského oboru
měl mít vybroušený literární styl, ovšem jsa si vědom nedostatků, mohl by svůj písemný projev konzultovat s někým
kompetentnějším. Nebo aspoň práci nechat přečíst a zkorigovat nějakým dobrovolníkem z řad studentů či blízkých.

Samostatnou kapitolou jsou citace, zvl. autoři O. ICT, S. Prague, N. Foundation, Unknown, T.I. BV, T.P.G.D. Group nebo W.
Contributors. Je chválihodné, že autor cituje, co může. Ale bylo by záhodno si styl citací pohlídat.

V práci chybí pojednání o alternativních existujících řešeních, ať už v ČR nebo zahraničí.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 100 (A)



Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
V tomto bodě předpokládám na základě odevzdané práce a kódu, že student odvedl svou práci v pořádku.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

80 (B)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Výsledky práce mohou být zřejmě využity v praxi. Mám jisté výhrady k metodice predikce zpoždění (mimochodem, na str. 39
má být místo "kvantilu" slovo "kvartilu"). Autor testuje jako potenciálně vhodné metody kNN regresi, regresní rozhodovací
strom, lineární regresi a neuronové sítě o jedné až čtyřech vrstvách. Odhaluje se zde jisté neporozumění těmto metodám,
zvl. lineární regresi, kde je jako model automaticky chápána přímka. U studenta oboru Znalostní inženýrství by se zřejmě
očekával hlubší vzhled do problematiky.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Existují nějaká obdobná řešení v ČR nebo v zahraničí?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 70 (C)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Diplomová práce podle všech indicií splňuje zadání. Z pohledu oponenta je nutné říci, že i kdyby se jednalo o skvělý
softwarový produkt, je zabalen v nepříliš přitažlivém obalu. Písemná část diplomové práce totiž trpí značným množstvím
nedokonalostí a případnou námitku, že jde o software, nikoliv o text, lze odmítnout s argumentem, že slušná dokumentace je
přeci součástí každého SW produktu.

Práci nicméně doporučuji k obhajobě a - s přihlédnutím k možným kvalitám softwaru - navrhuji její hodnocení stupněm C.

Podpis oponenta práce:


