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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání vyžaduje mimo jiné i návrh vlastní detekční metody, což není u bakalářských prací příliš běžné, proto

považuji zadání za spíše obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splěněny.
3. Rozsah technické zprávy přesahuje obvyklé rozmezí
 Technická zpráva má asi 45 normostran, mírně tedy přesahuje obvyklé rozmezí, doporučené maximum však

nepřekračuje. Všechen prostor je navíc využit účelně.
4. Prezentační úroveň předložené práce 100 b. (A)
 Technická zpráva je logicky strukturovaná, obsahuje všechny potřebné informace, text je snadno srozumitelný a

velmi dobře se čte.
5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Práce neobsahuje téměř žádné gramatické chyby či překlepy. Po typografické stránce je práce také na poměrně

vysové úrovni. Drobným nedostatkem jsou jednopísmenné předložky na koncích řádků.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Čerpáno bylo především (ne však výhradně) z online zdrojů, ty byly však vybrány vhodně. Převzaté části jsou v

textu správně označeny. Formátování seznamu literatury je víceméně v pořádku, problémem je jen
nekonzistentní formát jmen a také chybné URL u citace č. 7.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Program je funkční a kvalitně naimplementovaný. Zdrojový kód je vhodně rozdělený a přehledný, jediným

nedostatkem je míchání mezer a tabulátorů k odsazování. Ocenil bych i možnost spustit program jen s
parametrem -m pro pouhé vytvoření modelu.

8. Využitelnost výsledků
 Navržený klasifikační algoritmus částečně vychází z již publikovaných prací, výrazně je však rozšiřuje. Výsledky

testů jsou poměrně dobré. Implementace jistě své využití v praxi najde.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Navržený algoritmus je sice poměrně jednoduchý, mezi bakalářskými pracemi jde však i tak o nadprůměrně

dobrou práci. I jeho implementace a technická zpráva, včetně zpracování výsledků testování, jsou velmi kvalitní.
Navrhuji tedy hodnocení stupněm A.
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