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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

Bakalant  splnil  všechny  body  v  zadání  práce.  Nad  rámec  práce  diplomant  navrhl  a
implementoval vlastní metodu založenou na strojovém učení.

2. Písemná část práce 96 /100 (A)

Rozsah  práce  odpovídá  požadavkům  kladeným  na  závěrečnou  práci.  Práce  je  dobře
členěná a je čtivá. Student použil relevantní zdroje v neobvyklém množství. 

3. Nepísemná část, přílohy 96 /100 (A)

Nepísemná část práce je odpovídající zadání. Výsledky uvedené v práci je možné pomocí
přiložených programů ověřit. Programy jsou psané v jazyce Python.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 96 /100 (A)

Výsledky  práce  jsou  využitelné  v  antivirových  programech.  Navíc  autor  vymyslel  a
implementoval vlastní algoritmus Greedy Grow. 

Celkové hodnocení 99 /100 (A)

Bakalářská práce má nadstandardní úroveň a to jak po rešeršní tak i po obsahové stránce.
Bakalant  vybral  3  algoritmy  z  vybrané  literatury  a  jeden  vlastní,  které  následně



implementoval a vyhodnotil jejích účinnost. Práce vykazuje vysokou úroveň neobvyklou
pro bakalářskou práci. Výsledky v práci  ukázaly,  že klasifikátory založené na  pravidlech
mají velký potenciál interpretovat výsledky algoritmů strojového učení.

Otázky k obhajobě

1) V experimentální  části  se  používají  dva  datasety.  Proč  výsledky získané  z  jednoho
datasetu jsou výraznější lepší než z druhého?
2) V kapitole 2.4 jsou popsány hlavičky sekcí. Na základě čeho jsou jednotlivé sekce (např.
.text, .data, ...) identifikovány?
3) Cílem práce je co nejlépe popsat výsledky daného ML algoritmu pomocí sady pravidel.
Umožňují některé generátory takových pravidel přihlížet i na odlišné váhy chyb typu false
positive a false negative?



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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