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Pracoviště ÚI AV ČR 
 
Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 
všude, kde je hodnocení jiné než OK. 
 
K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 
Obtížnost zadání     
Splnění zadání     
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     
Komentář   Práce se zabývá novou a velmi rozvíjející se oblastí automatického strojového 
učení. Studentka navrhla algoritmus, který pomocí speciálního algoritmu genetického 
programování navrhuje pro daná data optimální kombinaci metod strojového učení včetně 
předzpracování a ansámblových kombinací. Algoritmy musejí kromě vlastní reprezentace 
tzv. workflow zohlednit metody odhadu úspěšností řešení s ohledem na omezené časové 
možnosti evaluace. Svůj systém autorka implementovala v návaznosti na knihovnu scikit-
learn v jazyce python. Velmi úspěšně byl systém otestován na sadě 72 benchmarkových 
úloh iniciativy OpenML. Během vlastní prcáce musela studentka zvládnout samostatně 
zpracovat výsledky oblasti, kde aktuální publikace jsou velmi nové a k dispozici často jen 
v preprintech. Podařilo se jí navrhnout metodu, která je velmi úspěšná v praktických 
testech. Vzniklý systém je srovnantelný s několika málo podobnými řešeními na světě a 
dosahuje kompetitivních výsledků. Celkově nadprůměrná úroveň práce je i důvodem mého 
návrhu na zvláštní ocenění.   

 
Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     
Analýza     
Vývojová dokumentace     
Uživatelská dokumentace     
Komentář   Text práce je zpracován velmi logicky a podrobně. Přehled literatury je 
kompletní, cíle práce jsou podrobně stanoveny. Analýza problému je vysvětlena jasně a 
obsahuje motivaci pro vlastní řešení. Algoritmy jsou popsány velmi podrobně, takže 
dosažené výsledky lze snadno reprodukovat nebo pokračovat na jejich rozvoji. Jazyk práce 
je srozumitelný a angličtina je bez vážných chyb.   
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     
Stabilita implementace     
Komentář   Softwarová implementace je velmi dobře začleněna do ekosystému jazka 
python a knihoven jako scikit-learn a deap, což je prostředí, které v současnosti využívá 
většina výzkumníků a uživatelů v oblasti strojového učení. Vyvinutý systém je dle mého 
srovnatelný s několika málo konkurenčními systémy jako např. TPOT. I dle předběžných 
praktických výsledků se zdá, že je autorčin systém kompetitivní se špičkou v oboru 
automatického strojového učení. 
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