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Posudek diplomove prace studenta Hlavese

Cflem diplomove prace studenta Vojtecha Hlavese byl teoreticky navrh a prakticke
ovefenf vhodnych modifikacf jedne ci vice existujfcfch mer kvality souboru pravidel
zfskavanych z dat. Uvedeny cfl je obecne dulezity vzhledem ke skutecnosti, ze metody
zfskavanf pravidel z dat pfedstavujf nejrozsifenejsi typ metod dobyvanf znalosti z dat, a ze bez
vhodnych mer ruznych aspektu jejich kvality nelze mezi sebou srovnavat soubory pravidel
zfskane z tychz dat pomocf ruznych metod. Zvlastnf dulezitost vsak ma v kontextu toho, ze
miry kvality souboru pravidel byly dosud rozpracovany pouze pro klasifikacnf pravidla. Pro
obecnejsT typy pravidel existuje pouze velky pocet mer kvality jednotlivych pravidel, zatimco
soubory pravidel se dosud uvazovaly pouze v pfipadech kontrastnfch mnozin pravidel (ktere
Ize na jednotliva pravidla pfevest) nebo jako kontext pro mefeni kvality jednotlivych pravidel.
Nejpnnosnejsfm naplnenim cile prace by proto byl pokus o zobecneni nekterych mer kvality
ze souboru klsasifikacnfch pravidel na obecnejsf soubory pravidel. Protoze tento specificky cil
je teoreticky narocny a vyzaduje znalosti statistiky a fuzzy logiky vyrazne pfekracujicf uroven
absolventu oboru informatika, bylo zadani prace formulovano obecneji, aby umoznilo splneni
vytceneho cfle i mene ambicioznim zpusobem.

Vojtech Hlaves projevil po prostudovani doporucene literatury ochotu pustit se i do
vyse zmfneneho ambiciozniho zobecneni nekterych mer kvality souboru klasifikacnich
pravidel na soubory pravidel obecnejsTho typu. Navrhl celkem tfi typy takoveho zobecnenf a
v prubehu nasledujfcfho roku je rozpracoval pro hlavni zastupce dvou nejbeznejsich typu mer
kvality klasifikacnich pravidel a celkem ctyfi metody ziskavanf pravidel z dat, vetsinu z nich
v nekolika modifikacfch (napf. v pfipade metody Guha rozpracoval tato zobecneni pro
implikacnf i ekvivalencnf kvantifikatory). Zaroven studoval i zavislost zfskanych souboru
pravidel na hodnotach nastavitelnych parametru metody, podobne jako se studuje v pfipade
klasifikacnich pravidel pomoci ROC kfivek. Jeho rozhodnutf pfistoupit k zadanemu ukolu
ti'mto narocnym zpusobem bylo zuroceno jiz po prvnfrn roce prace na tematu, kdy koncepce
jeho zobecneni byla pfijata jako pnspevek na konferenci ITAT 2006. Po dvou letech je nyni
zuroceno mimofadne kvalitni diplomovou pracf.

K dosazenf vytceneho cfle se diplomant musel dukladne seznamit jak s principy
zobecnovanych mer, tak i s principy pouzitych metod ziskavanf pravidel z dat. To vyzadovalo
netrivialnf znalosti ze znacne sirokeho spektra disciplin: obzervacnf logiky, fuzzy logiky,
teorie umelych neuronovych siti i nekterych tradicnfch oblastf strojoveho ucenf, a
v neposlednf fade z matematicke statistiky. Pfedlozena prace svedcf o torn, ze vsechny tyto
znalosti si dokazal v prubehu uplynulych dvou let v potfebne mire osvojit. Testovanf
navrzeneho zobecneni od nej naopak vyzadovalo seznamit se s alespofi jednou existujicf
implementacf kazde z pouzitych metod. Pfitom se s nimi musel seznamit natolik dukladne,
aby mohl naprogramovat rozhranf mezi jejch vystupy a jeho vlastnf implementacf navrzenych



zobecnenf mer kvality a aby mohl zautomatizovat zfskavani a vyhodnocovani tisicu souboru
pravidel z dat pomocf techto metod. Provedene testovani zaroveri svedcf i o jeho velke
svedomitosti a disciplinovasti pfi experimentalnfm ovefovani.

Vzhledem k uvedenym skutecnostem se domnivam, ze diplomova prace Vojtecha
Hlavese si jednoznacne zaslouzf klasifikaci znamkou vyborne.
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