
1 / 2 

Posudek diplomové práce 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

 

Autor práce Elena Myazina 

Název práce Machine learning for credit scoring 

Rok odevzdání 2017 

Studijní program Informatika Studijní obor Softwarové systémy 

 

Autor posudku Roman Neruda Role Oponent 

Pracoviště ÚI AV ČR 

 

 

Text posudku:     

Předložená práce se zabývá problémem ohodnocení žadatelů půjček (credit scoring) pomocí 

metod strojového učení. 

 

Struktura práce je následující. Neočíslovaná úvodní kapitola čtenáře rychle uvede do 

problematiky scoringu a hlavních úkolů strojového učení. Kapitola první pak popíše několik 

prací využívajících strojové učení pro tento úkol. Ve druhé kapitole se autorka věnuje popisu 

datové množiny ruské banky Tinkoff, kterou používá v dalších experimentech, a možnostech 

jejího předzpracování metodami jako PCA a náhodné lesy. Třetí kapitola se zabývá analýzou 

a výběrem klasifikačních modelů, autorka popíše základní klasifikační metody a metodiku 

měření jejích úspěšnosti. Ve čtvrté kapitole jsou kombinace klasifikátorů a metod 

předzpracování použity na předzpracovaná data z banky Tinkoff. Autorka vybírá několik 

nejlepších kombinací modelů a jejich efektivitu optimalizuje laděním parametrů. Pátá kapitola 

pak ověřuje výkonnost nejlepších kombinací modelů na dalších dvou datových množinách. 

Šestá kapitola je pak stručnou dokumentací k vyvinutému programu. Závěr práce shrnuje 

dosažené výsledky. 

 

 

Mezi hlavní přínosy práce podle mě patří následující body. 

 

- Autorka má evidentně dobrý přehled o problematice aplikace strojového učení pro danou 

oblast, demonstruje to dobrým popisem existujících metod a přístupů ke scoringu. Také její 

konkrétní experimenty s daty ukazují, že dané metody dokáže používat a dobře kombinovat.   

 

- Ověření celého přístupu na dalších datasetech (Kaggle a Lending Club) ukazuje na 

univerzálnost celého přístupu, který lze tedy pravděpodobně aplikovat i na další data z dané 

oblasti.   

 

 

Následuje několik poznámek k obhajobě: 

 

- Celková struktura práce odráží spíše postup datového výzkumníka při práci s datovou 

množinou než standardní top-down popis problému, což zvláště v úvodních částech (viz např 

kap. 2.1) znamená příliš rychlé ponoření se do detailů problému bez dostatečného vysvětlení 

kontextu. 

 

- Bylo by dobré vidět v práci srovnání s nějakými přístupy použitými jinde, nejlépe v 
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bankách, ale chápu, že v této aplikační oblasti to je těžké realizovat. 

 

- Aplikace vyvinutá autorkou pro řešení práce mi připadá poněkud spartánská, jde spíše o 

jednoduchý nástroj pro osobní použití než kód, který by snadno používali případně rozšiřovali 

jiní.    

 

- Angličtina použitá v práci obsahuje chyby a neobratné formulace, není to však většinou 

velká překážka porozumění jinak vcelku logicky uspořádaného výkladu. 

 

Závěrem bych chtěl shrnout, že práce podle mého splnila dané zadání a doporučuji ji proto 

uznat jako diplomovou. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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