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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání, jak bylo koncipováno, považuji za průměrně obtížné. Současně ale dávalo značný prostor pro rozšíření,

který student využil.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo splněno ve všech bodech. Nad rámec zadání navrhl a implementoval autor vlastní klasifikační

metodu založenou na evolučních výpočtech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Samotná textová zpráva bez příloh je svým rozsahem v obvyklém rozmezí a je doplněna ještě dvěma přílohami.

Jedna se týká vytvořených zásuvných modulů aplikace a druhá obsahuje doplňující informace k experimentům.
Všechny části technické zprávy považuji za relevantí k zaměření diplomové práce a informačně dostatečně
bohaté.

4. Prezentační úroveň předložené práce 92 b. (A)
 Práce je strukturována do kapitol pokrývajících tři základní oblasti - oblast studijní, návrh a implementaci aplikace

pro porovnání klasifikátorů a oblast provedených experimentů. Jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují
a jejich obsah je zpravidla dostatečně srozumitelný. V některých případech, například k extrakci příznaků v kap.
2.2 je popis díky přílišné stručnosti méně srozumitelný. Jde ale o případy, kdy autor popisuje problematiku, kde
již použil dostupná řešení (extraktory příznaků, klasifikační metody kromě jeho vlastní). Problematika evolučních
algoritmů, z nichž vychází jeho vlastní klasifikační metoda, je popsána dostatečně podrobně.

Pozitivně hodnotím i fakt, že je v práci použit pouze jeden převzatý obrázek.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Jak z typografického hlediska, tak po jazykové stránce považuji práci za kvalitní. V práci se vyskytuje velmi málo

překlepů a gramatických chyb.
6. Práce s literaturou 96 b. (A)
 Seznam použité literatury zahrnuje celkem 45 pramenů, z nichž větší část tvoří knihy, články a příspěvky

v tištěné podobě nebo dostupné na internetu, zbytek jsou zdroje z internetu s informacemi zejména ke
komponentám použitých knihoven jazyka Python. V textu jsou řádně odkazovány.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Za realizační výstup považuji jednak vytvořenou aplikaci, jednak experimentální část. Aplikace poskytuje

základní informace o datových souborech a umožňuje trénovat a testovat modely dostupných klasifikačních
metod. Samotná aplikace není příliš složitá, autor ji ale koncipoval jako rozšiřitelnou formou zásuvných
modulů pro extraktory příznaků a klasifikátory. Významným rozšířením zadání diplomové práce je návrh
a implementace vlastní klasifikační metody vycházející z evolučních algoritmů, kterou do aplikace rovněž začlenil.

Experimentální část je také značně rozsáhlá. Experimenty byly prováděny na 5 datových souborech, z nichž 3
vyžadovaly i extrakci příznaků (text, obrázky), a byly zaměřeny na úspěšnost klasifikace a různé další vlastnosti
klasifikačních metod. Jednotlivé experimenty jsou srozumitelně popsány a jejich výsledky pěkně diskutovány.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená aplikace může být využita pro další experimentování v rámci výzkumu i využita pro výukové účely.
9. Otázky k obhajobě
 1. Které z metrik uvedených v Tab. 2.4 na str. 36 odpovídá úspěšnost, kterou používáte v experimentální

části?
2. Jaké jsou vaše závěry z provedených experimentů, které by se daly využít při volbě klasifikační metody pro

konkrétní úlohu, a jak z tohoto pohledu hodnotíte výsledky vámi navržené metody?
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Diplomová práce Bc. Martina dočekala považuji za nadstandardní tím, že zadání rozšířil vlastní implementací

klasifikační metody založené na evolučních algoritmech, rozsahem provedených experimentů a celkovou kvalitou
zpracování.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
oponent
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