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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Se shlukováním se na bakalářském stupni studenti setkávají spíše okrajově na úrovni úvodu do problematiky.

Studijní etapa tedy vyžadovala výraznější rozšíření.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání považuji za splněné bez výhrad. Za mírně nadstandardní považuji rozsah experimentální části, včetně

diskuse dosažených výsledků.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práci považuji za vyváženou a všechny zařazené kapitoly za relevantní, reagující na požadavky zadání a

informačně dostatečně bohaté.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Práce má logickou strukturu, kapitoly na sebe dobře navazují. Řešená problematika je podána srozumitelným

způsobem. K technické úrovni mám jen několik drobných výhrad, např. u algoritmů K-means a K-medoids
postrádám informaci, že rozdělování objektů se provádí do zadaného počtu shluků, a na začátku kapitoly k
návrhu aplikace mohly být shrnuty požadavky na ni kladené.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Po formální stránce považuji práci za kvalitně zpracovanou.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Použité zdroje zahrnují tři knihy z oblasti získávání znalostí z dat. Dvě zahrnují shlukování jako jednu z typických

úloh získávání znalostí, třetí je zaměřena přímo na shlukování. Zbývající prameny odkazují na zdroje dat použité v
experimentech. Všechny prameny považuji za vhodně zvolené. V textu jsou zdroje řádně citovány.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizovaná aplikace má formu konzolové aplikace. Pro dané účely považuji toto řešení za vhodné. Způsob

verifikace implementace v práci popsán není, validována byla formou poměrně rozsáhlé experimentální části.
Aplikace mi byla předvedena, je funkční.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená aplikace může být využita ve výuce a může být základem navazujících prací, které mohou její

funkčnost rozšířit.
9. Otázky k obhajobě
 Jak byste doporučil postupovat při hledání hodnot parametrů algoritmů v případě typickém v praxi, kdy neznáme

počet shluků v datech, a jak jste postupoval při určení vhodných hodnot metody DBSCAN?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Práci považuji za velmi dobrou. Kladně hodnotím jak vytvořenou aplikaci, tak zejména experimentální část práce

s diskusí dosažených výsledků a velmi dobré zpracování písemné zprávy.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
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