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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití data miningu pro analýzu fyzické aktivity člověka pomocí dat 
generovaných akcelerometrem 

Jméno autora: Tomáš Nagy 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: 13136, Katedra počítačů 

Vedoucí práce: Ing. Pavel Náplava, Ph.D. 

Pracoviště vedoucího práce: 13393, Centrum znalostního managementu 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
S ohledem na skutečnost, že se práce zabývá oblastí, kterým není v rámci studia SITu věnována téměř žádná pozornost, 
považuji téma za náročnější. Student se musel v dané oblasti „dovzdělat“ sám a v některých případech, i díky nezkušenosti, 
postupovat cestou pokusu a omylu, což práci vždy komplikuje. Náročná, i pro „zkušenější“, je i samotná oblast datové 
analýzy. 

 

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. 

Vše, co bylo požadováno v zadání, bylo naplněno. Práce je orientována především (datově) analyticky. Pro praktickou část 
student využil již existujících prostředků, které nabízí prostředí Python a které je pro dané účely používáno i v praxi. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Jak již bylo zmíněno, velkou část znalostí si musel student nastudovat sám. Z mého pohledu dobře zužitkoval a rozšířil své 
zkušenosti ze zahraničního pobytu a nebál se nových, pro něj neznámých oblastí. Na výsledné práci se projevilo, že 
původní zadání jsme v průběhu práce změnili a také skutečnost, že k odevzdání došlo až v „posunutém“ termínu. 

 

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. 
Po stránce odborné odpovídá předložený text bakalářské práci. Student zužitkoval samostatně nastudované znalosti a ty 
prakticky aplikoval. Jedná se tedy spíše o práci, která nepřináší úplně nové znalosti, ale jen ověřuje již vybrané známé. 
Vybrané části textu jsou zjednodušené. Ale i tak má práce svou hodnotu. Především pro začátečníky.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána anglicky o po stránce jazykové k ní nemám žádné připomínky. Text je psán jednoduše a čtivě. Připomínky 
mám částečně k rozložení, kdy je v textu často větší mezera, která by šla zaplnit textem. Toto ale považuji spíše za problém 
použité šablony. Rozsahově práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  

 

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. 
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Vložte komentář. 
 

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. 
Student používá harvardský způsob citování, přestože obvyklý je spíše ISO 690. To nepovažuji za chybu. Jen je to méně 
časté. Z tohoto pohledu bych doporučil se zamyslet nad odkazem do publikace „Institue of Medicine …“ na straně 76. 
Z mého pohledu by šel odkaz vyřešit lépe. Počet zdrojů odpovídá potřebám práce a citace odpovídají zvyklostem. Podobně 
jako u formální úrovně práce mně vadily odkazy, které nejsou přímo u textu, ale například na jiném řádku.  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce splňuje požadavky bakalářské práce jak z pohledu rozsahu, tak i detailu. Některé části textu by 
bylo vhodné popsat podrobněji. Například lépe vysvětli vybrané tabulky (nenašel jsem v textu odkaz na tabulku 
1.1) nebo podrobněji popsat, jak vypadal kód v Pythonu, který byl použit, atd. Toto z části kladu za důsledek 
prodlouženého odevzdání a tím pádem i časovému tlaku. Na druhou stranu ve svém hodnocení ale reflektuji 
znalosti a schopnosti studenta s datovou analýzou, které byly na začátku téměř nulové. Věřím, že práce mu 
přinesla celou řadu nový znalostí a zkušeností. Pokud by na tuto bakalářskou práci navazoval diplomovou, věřím, 
že na získaných znalostech a zkušenostech se dá stavět. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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