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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Podle metodologie Cross-Industry standard process for data mining se student pokusil
automatizovat některé procesy online lékařské kliniky. Na základě  požadavků klienta to
měli  být predikce urgentnosti  dotazu,  přiřazení  medicínské specializace a  identifikace
osobních údajů. Tento cíl byl splněn pro přiřazení medicínské specializace i s nasazením
služby u klienta. Žádná z řady prozkoumaných metod,  ale neposkytovala  aplikovatelné
výsledky  pro  predikování  urgence  dotazu.  Identifikaci  osobních  údajů  se  student
nevěnoval  vůbec,  pravděpodobně  na  základě  domluvy  s  klientem.  (Zadání  diplomové
práce ovšem nestanovovalo konkrétní procesy určené k automatizaci.)

2. Písemná část práce 70 /100 (C)

Rozsah  předložené  diplomové  práce  je  v  pořádku,  práce  je  logicky  členěna  a
strukturována. Text ovšem místy dělá dojem, že byl psán na poslední chvíli a neproběhla
finální kontrola. Například na str. 17 je zmíněno, že 97,23% dotazů je urgentních, ale na
str. 19 naopak 2,77% urgentních dotazů. U vzorce na str. 29 není jasné, zda se v sumě má
(podle uvedeného vzorce) nebo nemá (takto uvedeno v textu) vyskytovat i  člen pro t=t‘.
Student  celkově  málo  komentuje  a  dokumentuje  vlastní  práci,  které  udělal  značné
množství, ale z textu práce to není zcela zřejmé. Některé přílohy jsou jen na přiloženém
CD, nejsou však v textových přílohách práce. Obrázky a tabulky k sekci 5.3.2 Specialization
Prediction se  nacházejí  až  v  dodatcích ačkoli  by zasloužily  být  přímo v dané  sekci  a
diskuse k nim by mohla být značně rozsáhlejší. 



3. Nepísemná část, přílohy 90 /100 (A)

Výstupem  předložené  práce  je  nasazení  služby,  která  predikuje  medicínské  obory pro
nově  příchozí dotaz pacienta, která bude klientem využívána. Student poskytl podrobný
návod pro instalaci, údržbu a možné jednoduché rozšíření služby.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 90 /100 (A)

Vytvořená služba bude klientem nasazena a využívána. 

Celkové hodnocení 75 /100 (C)

V  diplomové  práci  student  prozkoumal  a  vyzkoušel  řadu  modelů  strojového  učení
vhodných pro zkoumaný problém. Ale na specializaci znalostní inženýrství bych v textu
ocenila  přesnější  matematické  formulace  daných  metod,  např.  co  přesně  znamená
použití logistické regrese místo klasifikátoru. Detailnější popis úloh – dimenze problému,
co jsou konkrétně  vstupy,  co regresory u logistické  regrese,  dimenze  výstupů  a  jejich
význam,  atd.  Dále  text  poškozují  nejasnosti  zmíněné  výše  a  zbytečná  stručnost  v
kapitolách s vlastní  prací  studenta, řada zjištění zůstává nepopsána a nekomentována.
Na druhou stranu velmi oceňuji, že práce byla dovedena k úspěšnému nasazení služby u
klienta, kde automatizace procesu skutečně šetří čas i náklady. 

Otázky k obhajobě

1. Na obrázku A.1 a) jsou v cloudu slov jako dvě  velmi významná slova vidět „alergie“ a
„alergii“. V tomto případě  neprobíhala lemmatizace a stemming? To by totiž váha slova
„alergie“ byla ve výsledku daleko vyšší.
2.  Proč  jste  se  vůbec  nezabýval  identifikací  osobních údajů?  Byl  to  přeci  jeden z  cílů
určených klientem (str. 13). 



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Celkové hodnocení

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.
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