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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   Cílem práce bylo vybrat vhodné metody reprezentace (vektorizace) výzkumných 

projektů dostupných v systému IS VaVaI a experimentálně ověřit jejich vhodnost na úlohách 

shlukování projektů, měření podobnosti mezi projekty a predikce projektových výsledků. 

Konstatuji, že cíl byl jednoznačně splněn.  

Práce je experimentálního charakteru. Vzhledem k povaze použitých metod bylo provedeny 

stovky experimentů. V takové situaci je třeba důkladně rozmyslet, jak jejich výsledky 

analyzovat a prezentovat. Velice oceňuji zvolený způsob prezentace, který čtenáře 

systematicky provádí experimenty a jejich výsledky spolu s dostupnými kódy, čímž mu dává 

možnost experimenty rekonstruovat, případně se inspirovat při zpracování vlastních dat. 

Trochu větší pozornost mohla být věnována podrobnější dokumentaci, na což bude ještě 

prostor vzhledem k plánu výsledky publikovat. 

Práce je na úrovni velmi dobré diplomové práce. 

 

 

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   Formální úpravu, strukturu práce i analýzu problému hodnotím jako vynikající, po 

nutném zestručnění a překladu bude možné práci odeslat k publikaci. 
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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   Implementace softwarové části je zcela v pořádku, kvalita návrhu vynikající. 

 

Celkové hodnocení Výborně (spíše lepší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 
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