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1. Splnění požadavků zadání. 
Predložená bakalárska práca zodpovedá a svojím obsahom naplňuje zadanie bakalárskej práce. 
 
  
  

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
Práca je spracovaná prehľadne a jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú. Jazyková úprava 
je na dobrej úrovni. Po grafickej stránke je práca tiež na dobrej úrovni, vytkol by som však jazykovú 
nejednotnosť grafov kde niektoré sú v českom a niektoré v anglickom jazyku. Bolo by vhodné aby 
boli len v jednej jazykovej mutácii. Ďalej mi chýba pri grafoch 8.2 a 8.3 legenda (farebná škála) 
k farebnosti  jednotlivých hexagónov. 
 
  
  

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce. 
Cieľom práce bolo klasifikovanie komplexných metabolických dát pacientov. Z práce je vidno, že 
sa autor v danej problematike orientuje a je schopný riešiť predostreté úlohy. Autor zvolil vhodné 
postupy a dosiahnuté výsledky ako autor uvádza v závere, by mohli byť po hlbšej analýze lekára 
použité v praxi. 
  
  

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Práca v zásade neprináša žiadne nové poznatky, ale vhodne rozoberá problematiku použitia 
neurónových sietí a databáz v oblasti klasifikácie dát. Autor zvolil riešenie prepojenia databázy 
MySQL s programovým prostredím MATLAB, čo je pre študijné potreby postačujúce. Ak by som 
zvážil, že navrhnutý program je možné použiť aj bez nainštalovaného prostredia MATLAB, tak je 
vždy potrebné nainštalovať minimálne knižnice MATLABu, ktoré nie sú zrovna najmenšie. Z toho 
dôvodu pre využitie v praxi by bolo vhodné MATLAB nahradiť iným programovacím prostredím ako 
napr. C#.   
 
   

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Autor práce preukázal dobrú orientáciu v odbornej literatúre a schopnosť aplikovať získané 
informácie do praxe. Zoznam použitej literatúry je adekvátny riešenej problematike. 
  
  

6. Otázky k obhajobě. 
Na základe čoho tvrdí autor pri opise obrázku č. 8.3, že pacienti v 8. clustery majú významné 
metabolické hodnoty? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 
Predložená bakalárska práca je na výbornej úrovni, autor preukázal, že sa v danej problematike 
orientuje. Prácu odporúčam k obhajobe. 
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