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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.  Sběr dat, materiálu pro řešení  x      
9.  Výstižný souhrn práce a vhodná klíč. sl.  x     
10.  Průběžná citace použité literatury x      

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

         

13.  Celkové hodnocení práce  x     
 
 
 
 
Další připomínky, vyjádření, doporučení nebo nedoporučení k obhajobě: 
 
Práce Bc. Ladislava Svobody „Využití soft computingu pro redukci atributů 
v informačním systému“ měla za cíl provést porovnání vybraných algoritmů z oblasti 
soft computingu pro redukci atributů v datech respektive informačním systému. Velmi 
důležité bylo provedení celé řady modelů, na nichž byla vhodnost algoritmů pro 
zvolenou úlohu testována. Výstupem pak mělo být porovnání jednotlivých testovaných 
modelů a interpretace výstupů. 
V první a druhé části autor podrobně shrnuje hlavní pojmy a teoretická východiska 
dané problematiky. Pochopitelně zde není z důvodů rozsahu obsažen komplexní 
pohled na soft computing, ale pouze na jeho vybrané části. 
 Následující část práce je zaměřena na vlastní modelování a vyhodnocení výstupů. 
Autor vhodně zvolil jako vstupní data Wisconsin Diagnostic Breast Cancer data, Musk 
(Version 2) Data Set, Adult Data Set , což jsou známá benchmarková data testovaná 
a využívaná v mnoha odborných publikacích. Pro tvorbu modelů vytvořil MLP 
neuronové sítě, RBF neuronové sítě a naivní bayesovský klasifikátor.  
Práce je psána přehledně a srozumitelně, její cíle byly naplněny a diplomant k jejímu 
sepsání přistupoval svědomitě. 
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Práci doporučuji k obhajobě 
 
Hodnocení práce známkou:   výborně minus 
 
 
 
 
 
V Pardubicích, dne 27. 5. 2012  Ing. Pavel Jirava, Ph.D. 


