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Text posudku:

Cílem práce bylo vyhodnotit možnost využití algoritmů strojového učení pro credit scoring –

rozhodnutí, zda klientovi banky udělit půjčku, nebo ne. Studentka v práci porovnává několik

různých algoritmů strojového učení a dává doporučení, který z nich funguje lépe. Algoritmy jsou

vyhodnocované na reálných datech poskytnutých bankami v rámci různých soutěží, nebo na datech

veřejně dostupných. Hlavní část práce je založena na datech z ruské banky Tinkoff.

Práce je rozdělena do šesti kapitol (úvod a závěr nejsou číslované jako kapitoly). První kapitola

obsahuje stručný popis několika přístupů ke credit scoringu z literatury, ve druhé kapitole potom

studentka přesně definuje řešený problém a představuje data z Tinkoff banky. Dále je v této

kapitole popsané předzpracování dat tak, aby je bylo možné použít pro strojové učení (některé

atributy v datech obsahují relativně komplikovaně zakódovanou informaci, např. payment string,

který obsahuje historii splácení jako řetětex znaků s různým významem). Použité předzpracování

dat je relativně standardní z hlediska strojového učení, jeho popis v práci je dostatečně podrobný.

Třetí kapitola práce obsahuje popis metod strojového učení, které jsou v práci dále porovná-

vány, a diskuzi o ROC analýze, která je použita pro porovnání modelů. Popis modelů je srozumi-

telný s rozumnou úrovní detailů a nechybí odkazy na relevantní literaturu.

Hlavní přínos práce je soustředěn v kapitolách 4 a 5. Ve čtvrté kapitole studentka testuje sedm

různých modelů s šesti různými metodami předzpracování. V první části napřed zkouší výchozí

hodnoty nastavení jednotlivých modelů a potom vybírá několik nejlepších kombinací předzpraco-

vání a modelů, u kterých provádí ladění parametrů. Tímto způsobem se výrazně sníží počet modelů,

kde je potřeba ladění parametrů provádět. V páté kapitole potom studentka ověřuje chování mo-

delů na dalších dvou datasetech – z Kaggle soutěže a od společnosti Lending Club (poskytovatel

peer-to-peer půjček).

Šestá kapitola poskytuje stručnou uživatelskou dokumentaci k jednoduchému programu, který

vznikl jako součást práce. Tento program umožňuje spustit předzpracování a trénovaní modelů. Je

1



přidána i verze, která je napojena na prostředí jazyka R (původní záměr byl napsat celou aplikaci

v jazyce C#, ukázalo se ale, že integrace s R je jednodušší a implementace v R je rychlejší).

Vytvořená aplikace sice není vhodná k tomu, aby byla přímo někde nasazena, na druhou stranu

pro potřeby práce je dostačující.

V závěru práce potom studentka shrnuje předchozí kapitoly a poskytuje celkové srovnání mo-

delů.

Celkově práci hodnotím relativně kladně. Jejím hlavním přínosem je srovnání relativně velkého

počtu metod strojového učení na třech datasetech pocházejících z reálného prostředí. Taková

srovnání jsou v literatuře celkem vzácná a práce tedy znamená přínos v oblasti využité strojového

učení v credit scoringu. Naopak slabší stránkou práce je spíše podprůměrná úroveň angličtiny,

nicméně text je srozumitelný a popsané postupy i závěry jsou jasné.

Práci doporučuji k obhajobě.

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.
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