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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Práce se zabývá důležitým tématem detekce podvodných transakcí kreditními kartami. Na-
vrhuje novou techniku založenou na použití Generative Adversarial Networks (GAN). Výsledky
ukazují, že navržený postup dává lepší výsledky než aktuální používané metody.

Použití GAN pro detekování anomálií je aktuálně relativně populární oblast výzkumu a au-
torovi si podařilo vylepšit existující algoritmy. To považuji za velmi dobrý výsledek v rámci
bakalářské práce a myslím, že je možné na něj dále navázat ať už v práci diplomové, nebo
publikováním tohoto výsledku na vhodné konferenci nebo v časopise.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X

Samotný text práce je napsán dobrou angličtinou a obsahuje vše podstatné. Použité zdroje jsou
dobře citovány. Popis existujících algoritmů by mohl být trochu podrobnější, ale nic zásadního
nechybí a detaily lze dohledat v odkazované literatuře. Oceňuji, že autor popsal i problémy,
na které během řešení narazil z hlediska replikování výsledků jiných metod. Výsledky navržené
metody jsou porovnány s aktuálními metodami z literatury.

Dokumentace se omezují na soubor README, to u projektu tohoto typu ale dostačuje.



Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X X
Stabilita implementace X

Implementace v Pythonu je napsaná obvyklým způsobem pro projekty tohoto typu. Kód
by mohl obsahovat trochu více komentářů, ale je snadno pochopitelný i bez nich, alespoň pro
čtenáře, který je seznámen s implementací modelů strojového učení a neuronových sítí. Pozitivně
hodnotím to, že autor přidal i jednoduchý skript a Makefile, kterým lze spustit experimenty
provedené v práci.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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