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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

Práce dle mého názoru dostatečně naplňuje to, co bylo v zadání požadováno, kromě bodu
vyžadujícího  ověření  a  otestování  algoritmu  na  firmách,  o  kterých  víme,  že  jsou
důvěryhodné.  Uvědomuji  si,  že  je  obtížné  takovou  charakteristiku  získat,  nicméně
vzhledem  k  tomu,  že  tento  požadavek  byl  součástí  zadání,  bych  v  práci  očekávala
minimálně nějakou diskusi této otázky.

2. Písemná část práce 80 /100 (B)

Je  mi  jasné,  že  čeština  není  mateřským  jazykem  studenta,  přesto  je  však  práce  po
jazykové stránce velmi zdařilá  (jen velmi drobné pravopisné a gramatické chyby). Mám
menší  výhrady  k  mikrostruktuře  některých  částí,  místy  na  sebe  text  úplně  logicky
nenavazuje a pro čtenáře je obtížnější se ve všem vždy orientovat. Největší výtku mám k
jisté nevyrovanosti obsahu textu, některé části jsou zpracované podrobně, jiné, zejména
část týkající se clusterové analýzy a také sestavení trénovacího datasetu, by si zasloužily
rozšíření (i když si uvědomuji, že už teď je práce spíše delší). Také bych celkově tyto dvě
části  prohodila,  zdá  se mi  logičtější  napřed popsat,  jak autor získal  data  a  jak ta  data
vypadala, a teprve poté popsat jejich analýzu.

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

Navržená a implementovaná aplikace mi připadá zajímavá, oceňuji zejména, že pro její
vytvoření student shromáždil  velké množství  dat z více zdrojů. Myslím si,  že klasifikaci
pomocí clusterové analýzy by bylo možné ještě  trochu "poladit" (jako problém tu vidím



nedostatčný popis  a  nedostatečnou diskusi  o správnosti  klasifikace),  nicméně  zároveň
chápu,  že  vzhledem  k  tomu,  kolik  práce  zřejmě  vyžadovaly  ostatní  části  (sběr  dat  a
implementace aplikace),  nebylo zřejmě  v moci  autora se tímto problémem zabývat do
větší hloubky.

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

Aplikace mi příjde zajímavá, dovedu si velmi dobře představit její využití pro hodnocení
spolehlivosti firem. Jako velmi cenný shledávám také přehled veřejně  dostupných dat o
charakteristikách firem, který se nachází v úvodní části práce.

Celkové hodnocení 95 /100 (A)

Přestože byla práce místy obtížnější  na čtení, obsahově  mě  velmi příjemně  překvapila.
Téma je velmi zajímavé, použité postupy jsou podle mě principiálně správné, a prestože
by některé  části  bylo možné  ještě  vylepšit  (viz  poznámky výše),  připadá  mi,  že  autor
odvedl v rámci bakalalářské práce nadstandardní výkon. Práce obsahuje zajímavý přehled
veřejně dostupných dat, jejich shromáždění do velkého datového souboru, jehož analýza
je pak využita  v implementované aplikace. Jedná  se tedy o velmi  komplexní  problém,
jehož řešení  vyžadovalo značné úsilí,  a  proto je podle mě  možné přehlédnout některé
drobné nedostatky a celkově hodnotit známkou A.

Otázky k obhajobě

1) Opravdu jsou dle vašeho názoru (a  dle výsledků vaší  analýzy) tak podstatné atributy
stáří a velikosti firmy?
2)  Jaká  je  vyplněnost  atributů  ve  vašich  datech?  Opravdu  jsou  ve  vámi  využívaných
zdrojích vyplněné u všech firem všechny atributy, které používáte?



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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