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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená práce koresponduje se zadáním a její náročnost odpovídá úrovni kladenou na bakalářské
studium v programu Počítačové systémy pro průmysl 21. století.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Práce je logicky strukturovaná, napsaná čtivou češtinou a obsahuje jen poměrně malé množství
překlepů a gramatických přešlapů. Co se týče grafické stránky práce, oceňuji její jednoduchost a
stylovou čistotu – není zde přehnaný počet barev, grafů, obrázků, extravagantních stylů tabulek a
podobně.
Poměr teoretické a praktické části práce je v pořádku – praktická část práce zaujímá většinu jejího
rozsahu, přičemž v teoretické části jsou obsaženy všechny nutné položky pro uvedení řešené
problematiky. Teoretická část obsahuje přehled nezbytných základních pojmů a současně
využívaných metod a modelů. Ve většině případů je vše řádně citováno vhodnými zdroji. V praktické
části jsou tyto znalosti následně aplikovány na vybraném datasetu.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Praktická část se nejdříve věnuje uvedení datasetu i kritériím zvolených při jeho výběru. V dalším
kroku je tento dataset podrobně analyzován. Z datasetu se podařilo extrahovat informace o struktuře
výrobních linek, které byly následně využity k odhadu dalších parametrů, například doby výroby
nového produktu. V kap. 6.7 Porovnání výsledků bylo provedeno přehledné srovnání testovaných
metod s ostatními autory. Lze konstatovat, že metody prezentované v práci dosahovaly poměrně
dobrých výsledků. Ty sice nejsou extrémně lepší v porovnání s ostatními autory (umístění na 669.
příčce z celkových 1370 mezinárodních týmů), nicméně se dle mého názoru jedná o slibný start pro
další tvůrčí činnost.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Jedná se o práci zejména kompilačního charakteru, která shrnuje danou problematiku a dosažené
výsledky. Testují se zde známé algoritmy a modely, dále ale také algoritmy vytvořené specificky pro
tuto práci. Ty sice nedosahují extrémně lepších výsledků (umístění na 669. příčce z celkových 1370
mezinárodních týmů), nicméně se dle mého názoru jedná o velmi slibný start pro další tvůrčí činnost.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly vybrány v souladu se zadáním a tématem práce. Převzaté prvky řádně odlišeny
od vlastních výsledků a úvah.

6. Otázky k obhajobě.
Pokud byste měl porovnat přístupy týmů vědců, kteří se ve zmiňované soutěži umístili nejlépe, co byl
podle Vašeho názoru hlavní rozdíl, který jim dopomohl k lepším výsledkům?

7. Souhrnné hodnocení.
Tato práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu. Z hlediska inovativnosti a komplexnosti dle mého
názoru lehce přesahuje obvyklé nároky kladené na bakalářské práce. Práce je čtivá, logicky
strukturovaná a obsahuje jen poměrně malé množství překlepů a gramatických přešlapů. Dále oceňuji
její grafickou jednoduchost a čistotu.
V teoretické části práce autor vhodně uvádí čtenáře do dané problematiky a pomocí vyváženého
množství informací, které jsou následně použity v části praktické. V praktické části byl použit
rozsáhlý dataset z monitoringu výrobních linek firmy Bosch. Ten byl dále analyzován a
předzpracován pro následnou aplikaci navrženého predikčního modelu na bázi strojového učení pro
klasifikaci kvality výrobků. Výsledky byly srovnány s dalšími autory a dosáhly slibných výsledků,
které mohou být skvělým odrazovým můstkem pro další práci v této oblasti.
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