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1. Informace k zadání
 Zadání práce bylo průměrně náročné. Vyžadovalo v rámci studijní etapy se seznámit s problematikou získávání

znalostí z dat, se kterou se bakaláři v rámci studovaných předmětů ve větší míře nesetkali. Zvolená případová
studie vychází z existující publikované studie, která byla řešena v jazyce R.

Zadání práce navazovalo na obdobné zadání, které začala řešit A. Stoika v loňském roce, ale po zimním semestru
si bakalářskou práci zrušila.

2. Práce s literaturou
 Kromě doporučených studijních pramenů si další vyhledala a doplnila studentka sama.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Studentka řešila bakalářskou práci aktivně. Během řešení jsme se pravidelně scházeli a řešení konzultovali. Z

konzultací bylo zřejmé, že do řešené problematiky postupně pronikla a pochopila kroky řešení případové studie
tak, aby byla schopna nalézt odpovídající řešení v jazyce Python.

4. Aktivita při dokončování
 Přestože studentka řešila práci soustavně, dostala se ke konci řešení do časové tísně. Důvodem byla zejména

jazyková bariéra (čeština není jejím mateřským jazykem). Po obsahové stránce jsme definitivní obsah konzultovali
dostatečně, většinu mých doporučení ve finální verzi zohlednila. Po jazykové stránce, i když se snažila dosáhnout
co nejlepšího výsledku, řada překlepů a vět, které nejsou z hlediska češtiny úplně v pořádku, ve finální verzi
zůstala.

5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Jako vedoucí bakalářské práce hodnotím přístup A.Stoiky k řešení pozitivně. Zadání, jak bylo formulováno, splnila

a v průběhu řešení prokazovala dobré znalosti řešené problematiky.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 30. května 2019
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