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„Vývoj paradigmat výzkumu umělé inteligence“

Předložená diplomová práce nepochybně splnila, ba svým obsahem a 
rozsahem (více než sto normostran) překročila stanovený cíl „Popsat vývoj ve 
výzkumu umělé inteligence z hlediska změn paradigmatu a analyzovat současné 
tendence“.  

Formální a jazyková úroveň předložené diplomové práce je výborná. Text je 
kromě úvodu a závěru rozdělen do šesti hlavních kapitol, které jsou dále 
přehledně strukturovány do očíslovaných podkapitol a sekcí. Členění textu 
odpovídá zadání práce: obsahuje charakteristiku, přehled oblastí a historie
výzkumu umělé inteligence, podrobný popis paradigmat umělé inteligence
a některé aktuální trendy ve výzkumu umělé inteligence. Impresívní seznam 
použité literatury (str. 92-105) čítá 147 položek (většinou v anglickém jazyce), 
které autorka prostudovala a v textu se na ně odkazuje.

Jako vedoucí této diplomové práce mohu potvrdit, že diplomantka 
postupovala při její přípravě velmi samostatně, pečlivě a systematicky. 
Rozpracované části a verze práce byly pravidelně konzultovány a s finální 
podobou jsem nadmíru spokojen.

  Za velmi přínosné považuji to, že autorka dokázala srozumitelnou formou 
vystihnout podstatné rysy jednotlivých etap výzkumu umělé inteligence na 
základě jejich paradigmatického rozboru. Ukázala také nosnost a meze 
teoretického pojmu paradigma pro pochopení zásadních otázek a principů 
špičkového informatického výzkumu.  

   Předložená diplomová práce prokazuje vynikající zvládnutí zvoleného tématu.
Bylo by dobré v tomto duchu pokračovat a práci případně dále rozvinout.

Doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě a navrhuji známku 
výborně.

9. 9. 2014             Prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.



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 / 40 bodů

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro 

informační vědu v ČR

15 / 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)

20 / 20 bodů

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 

styl vyjadřování, rozsah práce

15 / 15 bodů

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 

čárky ve větách apod.

5 / 5 bodů

CELKEM 95 bodů  

Výborně (1)
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