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Předložená diplomová práce nepochybně splnila svůj cíl „ověření možností
získávání znalostí z reálných dat pomocí data miningu“. Výsledky zpracování
vybraných anonymizovaných dat z Poradny pro poruchy metabolismu Fakultní
nemocnice Plzeň byly analyzovány z hlediska jejich použitelnosti.
Formální úroveň předložené práce je výborná, zvláště oceňuji důsledné citace
pramenů v textu. Použité literatura není velká rozsahem, je však zcela adekvátní
zaměření práce na aplikaci zvolené metody data miningu.
Text je kromě úvodu a závěru rozdělen do sedmi hlavních kapitol, které jsou
dále přehledně strukturovány do očíslovaných podkapitol a sekcí. Členění textu
odpovídá zadání práce, obsahuje stručný popis jednotlivých metod data
miningu, aplikaci zvolené metody na databázi Poradny pro poruchy
metabolismu FN Plzeň a zhodnocení výsledků.
Popis jednotlivých metod data miningu v kapitole 1, který vychází
z uznávané monografie P. Berky, je podán dostatečně výstižně. Podrobněji je
v kapitole 2 uvedena metoda GUHA, jejíž implementace v systému LispMiner
byla použita ve vlastní práci (viz kap. 5). Zmíněny jsou (v sekci 2.2) i některé
medicínské aplikace metody, jimiž se autor zčásti inspiroval.
Zvláštní pozornost věnoval autor v kapitole 3 různým metodám vyhodnocení
výsledků. Jejich rozbor jej vedl k návrhu vlastního postupu včetně řízeného
rozhovoru s lékařem, který posléze výsledky interpretuje.
Ve druhé části diplomové práce autor dokumentuje vlastní aplikaci, kterou
provedl podle příslušné metodiky data miningu. Velké úsilí věnoval přípravě a
předzpracování dat, včetně jejich anonymizace, frekvenční analýzy atributů,
jejich výběru a kategorizace. V kapitole 6 je samozřejmě uvedena pouze finální
podoba předzpracovaných dat, za ní se však skrývá řada namáhavých
mezikroků, které musel autor provést. Z porozumění dané problematice a
obsahu dat též vyplynulo stanovení hlavních analytických otázek v sekci 6.4.
Výsledky data miningových analýz jsou představeny v kapitole 7. Zpracování
velkého počtu analytických úloh svědčí o autorově důkladném zvládnutí

příslušné procedury systému LispMiner. Opět platí, že za každou úlohou stojí
desítky iterací procedury, při nichž se ladily jednotlivé parametry.
Za velmi přínosnou považuji autorem propracovanou metodiku
vyhodnocování výsledků (str. 44). Všechny úlohy jsou pečlivě zdokumentovány
včetně zhodnocení výsledků lékařem. Samozřejmě nejsou nacházeny nějaké
objevné souvislosti, spíše se v datech potvrzují obecně známá pravidla, jak
ostatně autor poznamenává v Závěru. Celá praktická část diplomové práce je
však zdařilou ukázkou možností data miningu na reálných (i když malých)
datech.
Předložená diplomová práce prokazuje velmi dobré zvládnutí vybrané
metody data miningu od teoretických základů přes příslušný analytický nástroj
až po konkrétní aplikaci na reálných datech. Náročné téma je tak náležitě
zpracováno. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku výborně.
Aspekt kv. práce
metodologie a věcné
zpracování tématu

Vysvětlení

hodnocení

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné)
stránky práce, splnění zadaného úkolu,
využití výzkumných metod apod.

35 bodů

přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro
informační vědu v ČR

10 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)

slohové zpracování

hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 13 bodů
styl vyjadřování, rozsah práce

gramatika textu

hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 4 body
čárky ve větách apod.
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