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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
Jméno studenta:  Petr Hollmann 

Název bakalářské práce: Aplikace dolování dat pro podporu rozhodování v moderních podnicích 

Cíl práce: Vývoj ekonometrického modelu vícenásobné regresní analýzy, který se skládá z 
makroekonomických proměnných pro predikci budoucích ekonomických podmínek. 
  

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Athanasios Podaras, PhD 

 
 

Výborně Velmi 

dobře 

Dobře Neprospěl 

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:  

Splnění cíle práce   X   

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu   X   

Hloubka provedené analýzy  X   

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:  

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce     

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů  X   

Schopnost studenta zpracovat získané podklady  X   

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce   X   

Formulování vlastních názorů studentem   X  

III. Hodnocení formy a stylu práce:  

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy)   X  

Stylistická úroveň práce   X  

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací    X  

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací   X  

  

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad X 

Posouzeno s výhradami  

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, 
využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její 
citace (uveďte na druhou stranu posudku).  
 
Otázky k obhajobě bakalářské práce: 
 
1.Jaký je rozdíl mezi dolováním dat a strojovým učením? 
 
2. Jaké další metriky hodnocení můžeme použít v regresní analýze kromě koeficientu 
determinace (R2)? 
 
Práci doporučuji  - nedoporučuji* k obhajobě.  (*nehodící se škrtněte) 
 
Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:         Velmi Dobře Minus        
 
 
Datum:        19/5/2022                                                                                                                                                                                       

            ………………………………………………… 
 Podpis vedoucího bakalářské práce 
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Recenze 
 
 
Práce má za cíl vyvinout ekonometrický model vícenásobné regresní analýzy, který se skládá z 
makroekonomických proměnných, jako je inflace, nezaměstnanost, hrubý domácí produkt a 
pravděpodobnost selhání trhu, pro predikci budoucích ekonomických podmínek (Forward Looking 
Information-FLI). Cíl je splněn a proměnné zahrnuté v modelu jsou dostatečně vysvětleny. Autor 
prokázal dostatečné praktické dovednosti v oblasti dolování dat a strojového učení zejména ve 
zkoumané doméně. Tato práce však postrádá formální náležitosti, což má za 
následek nižší kvalitu práce. Mohou být hlášeny následující negativní body: 
 
-v úvodu autor hovoří o teoretické části, ale praktickou část výslovně nevysvětluje, 
 
-jsou uvedeny a vysvětleny zdroje dat a použité softwarové nástroje, ale samotný datový soubor je 
malý a jeho hodnota je hraniční (může mít více záznamů), 
 
-existují nějaké stylistické problémy, například některé stránky jsou prázdné (str. 60), některé 
obrázky jsou příliš velké (obr. 4), na některých stránkách jsou v textu velké mezery (str. 23), 
některé odstavce jsou velmi krátké (2 řádky, např. str. 31), některé akronymy jsou v tabulce 
zkratek (str. 15), ale ne v textu (např. EIR), 
 
- řada odkazů obsahuje příliš mnoho internetových zdrojů, 
 
-nejproblematičtější částí je skutečnost, že řada citovaných zdrojů v textu není uvedena v seznamu 
literatury (Dolak, 2011, s. 22, nebo Cejpek a Univerzita Karlova 2005, ss. 20, 21,  nebo ECOVIS 
ježek team 2019, s. 22). 
 
Práci doporučuji k obhajobě vzhledem k důležitosti analyzovaného tématu a kvůli obtížím, se 
kterými se potýkají i datoví experti při formulování a vyhodnocování výkonu jakéhokoli modelu 
dolování dat nebo strojového učení. Chybám ve formální prezentaci se však dalo předejít a 
naznačují, že čas strávený studentem na závěrečné opravy dokumentu byl omezený. 
 


