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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   Autor práce se věnuje problematice škálovatelné kNN klasifikace pomocí 

aproximativních metod podobnostního spojení. Ve své práci srovnává tři distribuované 

metody založené na MapReduce přístupu a jednu centralizovanou metodu. Autor převzal řadu 

zdrojových kódů, které následně upravoval pro potřeby srovnání nad kolekcí reálných 

vysokodimenzionálních dat. Autor prezentuje řadu měření různých parametrů metod nad 

několika datasety. Měření probíhala na dostupném virtualizovaném stroji, takže je potřeba 

opatrněji interpretovat naměřené časy (viz. zvláštní chování v grafu 5.8). Také graf 5.6 

vykazuje zvláštní chování pro W=1 a W=5, které moc nekoresponduje s rostoucím precision v 

grafu 5.5. Toto chování není v textu diskutováno. Závěry srovnání centralizovaného a 

distribuovaného řešení provedeného na různých strojích by měly být formulovány opatrněji.   

 

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 dobře logicky strukturován a čitelný. Práce je psána v anglickém 

jazyce na dobré úrovni. Nicméně, autor se nemusel věnovat tak podrobnému popisu tvorby 

dat, ale když už zmínil vzorce z metody Expectation Maximization, tak je měl v textu 

důkladně vysvětlit a popsat. Distribuované metody spojení mohly být naopak podrobněji 

popsány (např. metoda založená na Z-křivce mohla být detailněji popsána). Obrázek 1.2 není 

moc přehledný, obsahuje také překlep - TP má být FP. Autor také používá tvrzení typu 

"precision is acceptable", což je dosti odvážné. 
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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   Práce je experimentálního charakteru, metody byly implementovány pro potřeby 

experimentálního měření. 

 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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