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Aspekt kv. práce Vysvětlení Hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 

stránky práce, splnění zadaného úkolu, 

využití výzkumných metod apod. 

40 bodů 

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR 

20 bodů 

citování, korektnost 

citování, využití inf. 

zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 

pramenů v textu, korektnost citování; 

hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; ( 

v případě plagiátů je student vyřazen ze 

studia bez další obhajoby) 

15 bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce 

15 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod. 

5 bodů 

      

CELKEM   95 bodů 

 
 
 



Závěr 

 

Práce popisuje vývoj ve výzkumu umělé inteligence v rámci historického vývoje a analyzuje 

současné tendence. Autorka prokazuje hluboké porozumění popisovanému tématu, 

problematiku zpracovává systematicky a velmi pečlivě. V částech práce popisujících historický 

vývoj cituje z řady relevantních pramenů, v částech analytických postupuje s pochopením 

souvislostí. Při citacích se někdy dopouští drobných formálních nepřesností, které jsou však v 

kontextu celku nepodstatné. Jinak je práce po formální stránce dobře zpracovaná, z jazykového 

hlediska velmi čtivá.  

V závěru se autorka věnuje aplikaci metod umělé inteligence na velkých datech, kterou osobně 

pokládám v tomto smyslu za aktuální a podstatnou, jakkoliv nás tento směr aktuálně 

nepřibližuje k cílům silné umělé inteligence. Tyto nejvyšší cíle UI, které zahrnují např. 

sebeuvědomění, uměleckou tvorbu, kreativitu a emoce, nám zůstávají podobně vzdálené jako 

před čtyřiceti lety, úspěchy se dostavují spíše na úrovni asistence, lidské extenze, či 

specializovaných (například expertních) systémů. Toto autorka reflektuje a v závěru práce 

shrnuje. Jsem rád, že tato práce na našem oboru vznikla, téma UI v této šíři a zaměření ještě na 

UISK nebylo zpracováno. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotím předloženou diplomovou práci jako 

výbornou a doporučuji ji k obhajobě. 
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