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OPONENTSKÝ POSUDEK  DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 
 
Autor/ka:  Bc. Ladislav SVOBODA 
Název práce: Využití soft computingu pro redukci atributů 

v informačním systému 
 
Vedoucí práce: Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 
 
 
Hodnocení práce: 

  (hodnocení: 1 je výborný, … ,  4 je nevyhovující) 1 1- 2 2- 3 4 
1.  Náročnost tématu x      
2.  Volba vhodné metodiky zpracování  x     
3.  Splnění cílů práce x      
4.  Odborný přínos autora/rky  x     
         

5.  Logický postup řešení x      
6.  Využití teoretických znalostí  x     
7.  Návrh modelu řešení  x     
8.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl. x      
9.  Průběžná citace použité literatury x      

10.  Formální úprava textu   x    
11.  Formální úprava grafická (obrázky, …)   x    

         

12.  Celkové hodnocení práce  x     
 
 
Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 
 
Předložená práce se zabývá problematikou redukce atributů v datech. Modely byly 

testovány pomocí dostupných, v oblasti klasifikace používaných datových sadách. 
 
Přínos autora shledávám ve 3. kapitole (s. 35-67).  
 
Práce je logicky rozčleněna do tří částí (nepočítaje úvod a závěr).  
 
Předložená práce je zajímavá a cíle , jež byly vytyčeny byly splněny.  Připomínky mám 

spíše k formálním náležitostem a nedostatkům.  
Autorovi vytýkám, že klíčové výsledky experimentů na navržených modelech odsunul 

až do příloh, s. 73-78. 
V práci postrádám obrázek, který by popisoval model řešení dané problematiky – 

v návaznosti na tabulku viii, s. 78. 
V práci jsou nedostatky mezi formáty písma v textu DP a rovnicích. 
 
 

Práci doporučuji k obhajobě 
 
Hodnocení práce známkou:        Výborně - minus 
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Otázky k obhajobě:    
 

1. Proč na s. 9 používáte pojem „rozdílová“ data pro dva různé obsahy? 

2. Co vám říká problematiky „bining“? 

3. Jaká je „hranice“ počtu atributů, kdy se vyplatí atributy redukovat? 

4. Vysvětlete pojem objasnění či vysvětlení „variability“ datového souboru? 

5.  Vyjádřete matematický model podle obr.8. 

6.  Považujete literaturu [4] za klíčovou pro oblast “Soft Computing-u”? 

7. Z jakého důvodu jste si vybral právě v DP uvedené datové sady? 

8. Vysvětlete počet “jednotek” u problematiky neuronových sítí?  

 
 
 
 
 
V Pardubicích, dne  06.06.2012    doc. Ing. Jiří  Křupka, PhD. 
 


