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1. Zadání závěrečné práce. 

Téma bakalářské závěrečné práce bylo navrženo v souladu s cíli studijního programu 

Počítačové systémy pro průmysl 21. století. Jedná se o téma velmi aktuální. Náročnost 

zadání spočívá v novosti řešené problematiky a její komplexnosti. 

Studentovi se podařilo zadání bakalářské práce splnit v celém rozsahu. 

2. Aktivita studenta během řešení. 

Během řešení své bakalářské práce postupoval  student velmi aktivně a samostatně a 

v souladu s pokyny vedoucího bakalářské práce. Po stránce obsahové a metodické student 

svůj postup pravidelně konzultoval s vedoucím své bakalářské práce. Na tyto konzultace byl 

vždy řádně připraven. 

3. Aktivita při dokončování. 

Teoretickou část bakalářské práce dokončil student v dostatečném časovém předstihu na 
konci zimního semestru. Praktickou část bakalářské práce dokončil až těsně před termínem 
odevzdání práce. Definitivní podobu bakalářské práce student zkonzultoval s vedoucím 
diplomové práce a úspěšně obhájil před katedrální komisí formou telekonference. 
 

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Výsledky dosažené studentem jsou přímo využitelné ve výuce. Student si v rámci řešení 

praktické části bakalářské práce vybral velmi komplexní a rozsáhlý dataset z monitoringu 

výrobních linek firmy Bosch, který byl k dispozici jako zadání mezinárodní soutěže datových 

vědců. Na základě vlastních úvah a s využitím moderních nástrojů analýzy dat se mu podařilo 

vybraný dataset předzpracovat, analyzovat a navrhnout predikční model na bázi strojového 



učení, který je schopen předvídat, zda daný výrobek bude klasifikován jako bezchybný, nebo 

zmetek.   

 

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Bakalářská práce má charakter experimentálního vývoje s využitím moderních softwarových 

prostředků odpovídajících nejnovějším trendům vývoje oboru. 

Dosažené výsledky jsou plně využitelné ve výuce při demonstraci principů, na kterých je 

založen koncept Průmysl 4.0. 

 

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Student využil nadstandardní počet padesáti osmi studijních pramenů, jejichž výběr 

odpovídal tématu řešené bakalářské práce. Použité prameny řádně citoval a v bakalářské 

práci je odlišil od výsledků a úvah vlastních. 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré formální, jazykové i obsahové úrovni. Její 
rozsah je nadstandardní. Logická posloupnost kapitol bakalářské práce odpovídá v plném 
rozsahu zadání bakalářské práce. 

V první kapitole bakalářské práce student definuje charakteristiky a obsah pojmu velká data 
ve spojení s konceptem Průmysl 4.0. 

Ve druhé kapitole popisuje nástroje a metody pro sběr velkých dat včetně popisu 
používaných protokolů a softwarových nástrojů. 

Ve třetí kapitole popisuje nejrozšířenější nástroje použitelné pro analýzu velkých dat. Čtvrtá 
kapitola je věnována úložištím používaným pro archivaci velkých dat v průmyslu.  

V páté kapitole student kategorizuje metody strojového učení a popisuje konkrétní metody 
zpracování velkých dat. Tato kapitola zároveň završuje teoretickou část bakalářské práce.  

Nejrozsáhlejší šestá kapitola je praktickou částí bakalářské práce a student zde na dvaceti 
stránkách popisuje postup, který zvolil při hledání a výběru datasetu pro analýzu velkých dat 
v kontextu konceptu Průmysl 4.0. 

Student zde formuluje řadu hypotéz a postupně upravuje vybraný dataset s využitím 
vlastních algoritmů vytvořených v programovacím jazyce Python ve vývojovém prostředí 
Jupyter notebook. 



Následně upravený dataset používá pro natrénování prediktivních různých modelů, které 
srovnává mezi sebou – jako vítězný označuje model získaný metodou 
RandomForestClassifier, který dosáhl výsledků predikce, který jej řadil na 669. příčku mezi 
1370 mezinárodními týmy, které se zúčastnili této soutěže.  

V závěru bakalářské práce student shrnuje dosažené výsledky. 

Student splnil zcela zadání bakalářské práce k plné spokojenosti vedoucího bakalářské 
práce. 
 
Nadstandardním rozsahem, obsahem a způsobem zpracování zadaného tématu plně 
osvědčil znalosti a dovednosti, kterými by měl disponovat absolvent bakalářského studia. 
Proto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 

8. Otázky k obhajobě. 

1. Jaké úpravy popsaného postupu by zlepšily výsledek predikce natrénovaného 

prediktivního modelu? 
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V Ostravě dne 6.5.2021 
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