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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem diplomové práce bylo prostudovat možnosti jazyků Python a R z hlediska získávání znalostí z databází a

porovnat tyto možnosti na dvou případových studiích. Z implementačního hlediska možná není zadání tak
náročné, bylo však potřeba podrobné prostudování zmíněných dvou jazyků, včetně různých dostupných
knihoven. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Rozsah technické zprávy přesahuje požadovaných 50 normostran. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Prezentační úroveň práce hodnotím jako průměrnou. Rozvržení práce do kapitol je v pořádku. Práce je také

celkově psána srozumitelně, přece jen se zde nachází několik nedostatků a nepřesností. Např. v teoretické části
mohly být uvedeny i metody pro práci s časovými řadami, se kterými pracuje i jedna z případových studií, stejně
tak pro úplnost i klasifikace pomocí neuronových sítí nebo dolování asociačních pravidel, byť je student prakticky
nevyužil. Také si myslím, že místo pojmu logická regrese měl být v práci použit pojem logistická regrese.  

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typografická stránka práce je v pořádku, snad jen s výjimkou jednoho obrázku, který mohl být ve vyšší kvalitě.

Text práce je po jazykové stránce na dobré úrovni, jazykové chyby jsou pouze drobné a není jich příliš mnoho. 
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 K práci s literaturou nemám výhrady, je vhodně zvolená a je také v práci často odkazována. Vlastní výsledky

studenta jsou tedy jasně odlišeny. Citační normy nejsou porušeny.  
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Realizační výstup představuje dvě případové studie v jazycích Python a R. Jedna ukazuje práci s časovými

řadami a druhá klasickou klasifikační úlohu. U druhé bych asi preferoval volbu takových dat, u kterých by byly
výsledky klasifikace lepší, ale to pochopitelně na počátku nebylo známo. Celkově lze říci, že obě případové
studie splňují to, co se od nich očekává. 

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky mohou být využity pro seznámení s možnostmi jakyků R a Python v oblasti dolování dat. 
9. Otázky k obhajobě
 Podle jakých kritérií jste volil data pro případové studie? Uvažoval jste i o jiných?
10. Souhrnné hodnocení 77 b. dobře (C)
 Diplomovou práci pana Šenovského hodnotím jako standardní, bez větších nedostatků. Navrhuji proto hodnocení

stupněm C (dobře). 

 

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

 

V Brně dne: 8. června 2017
  .................................
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