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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Survey of ML Model Serving Solutions and criteria for selection thereof 
Jméno autora: Petr Poliak 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Martin Ledvinka 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 

Práce je rešeršního typu. 

 

Splnění zadání splněno 

Zadání bylo dle mého názoru splněno. Původním plánem bylo mimo jiné provést tři případové studie (case studies), což 
student i realizoval. Bohužel, jedna ze společností účastnící se studií nakonec nepovolila zahrnutí výsledků do publikované 
práce. Student ale zareagoval obratem a provedl alespoň obecný průzkum v ML komunitě, což považuji v zásadě za bonus 
navíc. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 

Student pracoval aktivně a samostatně. Bylo poznat, že téma je mu blízké a sám se jím ve své profesi zabývá. 

 

Odborná úroveň A - výborně 

Práce je na vynikající odborné úrovni. Po počátečních diskuzích se studentovi, dle mého názoru, povedlo přesně vystihnout 
úroveň detailu nutnou pro pochopení všech konceptů – student sám jim evidentně perfektně rozumí, šlo jen o pochopitelnost 
práce pro ne-experty v oblasti ML. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 

Práce je psána anglicky s minimem překlepů či chyb. Text je čtivý, dobře strukturovaný, prokládaný řadou ilustrativních 
příkladů. 

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 

Literatura je dostatečně rozsáhlá, navíc se z velké části jedná o vědecké publikace. Citace jsou v pořádku. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Jsem přesvědčen, že předložená práce nejen splňuje všechny požadavky na závěrečnou práci na FEL ČVUT v Praze, ale může 
sloužit i jako vhodný úvod do MLOps pro všechny zájemce o toto téma. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Pan Poliak za mnou přišel s vlastním tématem reflektujícím jeho každodenní zkušenosti ve společnosti Avast. I z 
tohoto důvodu jsem iniciativu převážně ponechával na něm a poskytoval jen případné korigující komentáře či 
připomínky. Celou práci považuji za zdařilou rešerši různých přístupů k nasazování technik strojového učení v 
praktickém prostředí, včetně diskuse kriterií a scénářů, ve kterých se jednotlivé techniky hodí. 
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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