
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
HODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE

POSUDOK OPONENTA PRÁCE

Názov práce:  Metódy dolovania v dátach na podporu rôznych typov procesov
Autor:  Ing. František Babič, PhD.
Štud. program:  Hospodárska informatika Akad. rok: 2017/2018

Oponent:  doc. Ing. Vladimír Bureš, Ph.D., MBA
Pracovisko oponenta:  Univerzita Hradec Králové

KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Jako jmenovaný oponent hodnotím v tomto posudku habilitační práci dr. Františka Babiče, kterou předložil v rámci habilitačního řízení v oboru
Hospodárska informatika na Fakultě elektrotechniky a informatiky Technické univerzity v Košiciach. 

Předložená habilitační práce se zabývá aplikační rovinou oblastí dolování v datech a je založena na představení pěti vybraných publikačních výsledků
autora (přílohy A-E) a sjednocujícím komentáři, který vybrané publikace dává do kontextu a vzájemné souvislosti v rámci výzkumné práce autora.
Vybrané články dosahují výborné úrovně kvality a byly publikovány v prestižních časopisech indexovaných jak v databázi Web of Science, tak
databázi Scopus. V současné době mají také citační odezvu. Tato skutečnost odráží kvalitu autora habilitační práce, který má v databázi Scopus H-
index 6 založený na celkem 110 citacích na 43 indexovaných prací a v databázi Web of Science H-index 5 založený na celkem 70 citacích na 32
indexovaných prací. Z pohledu výzkumné činnosti jsou tyto hodnoty více než dostatečné pro uchazeče o vědecko-pedagogický titul docenta. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že habilitační práce splňuje požadavky co do její formy a obsahu. Struktura práce je také vhodně zvolená a prezentované
výsledky jsou popsány čitelně a srozumitelně. Ke zvážení je možná formulace názvu práce. Vzhledem k obsahu by byl možná vhodnější jiný název
práce, např. „Problémy metod dolování dat ve vybraných doménách.“ Uvedení pojmu „proces“ v názvu je totiž lehce zavádějící, jelikož obsah
jednotlivých částí není explicitně spojen s konkrétními procesy. Je zřejmé, že všechny uvedené aktivity a studované problémy jsou založeny na
konkrétních existujících procesech, avšak jejich systémový popis, tak jak je znám například z procesního řízení, práce neobsahuje.

Vzhledem ke struktuře a obsahu práci je nutné upozornit ještě na jeden aspekt práce, kterým je provázanost kapitol. Práce obsahuje tři hlavní části, ve
kterých jsou představeny vybrané problémy aplikace metod dolování v datech v oblastech jako je výuka, diagnostika v medicíně a hospodářská praxe.
Vzhledem k obsahu třetí části bych tuto nazval spíše dopravou, jelikož je primárně zaměřená na analýzy letecké a silniční dopravy. Akcent na
hospodářskou praxi není nutný, jelikož vztah k ní je z obsahu zřejmý ve všech třech částech práce. U jednotlivých částí práce bych pak uvítal silnější
jednotící prvek. Tím je v současné verzi práce dolování v datech jako takové. Druhá část věnovaná diagnostice je zaměřena na jednotlivé fáze metody
CRISP-DM a je nejrozsáhlejší. Ve třetí části práce je o této metodě také zmínka. Jelikož se první část práce zabývá pedagogickou perspektivou, založit
její popis na této metodě by neměl být problém. Metoda CRISP-DM se tak nabízí jako vhodný kandidát na užší a více systémové provázání všech tří
částí práce. Toto je pouze příklad, vytvoření jiných více specifických pojítek by bylo pochopitelně možné. 

Další připomínka by mohla směřovat k uvedení problémů s ochranou dat a soukromí v závěru práce, které nepovažuji za příliš šťastné. Ano, tato
problematika je závažná a aktuální. Nicméně v práci ji není věnována pozornost. Možná by bylo vhodnější vložit ji do úvodu, kdy je oblast dolování v
datech představena. Závěr práce mohl být spíše metodologický, kdy by autor sumarizoval, jakým způsobem přispěl nikoliv pouze k rozvoji možností
aplikace ve vybraných oblastech, ale také jejich rozvinutí, modifikaci nebo posunutí směrem ke „generickým přístupům“, které v rámci své práce
hledá (viz str. 5). Pomocníkem by v tomto případě mohla metodika firmy IBM uvedená na str. 16.

V práci je pak možné identifikovat drobné problémy, které s tvorbou rozsáhlejších odborných prací souvisí a představují v podstatě nedílnou součást.
V některých částech textu bych uvítal odkaz na relevantní zdroj. Příkladem může být úvod kapitoly 3 na str. 27 – predikce firmy SAS; úvod části 3.1
na str. 27 – prognóza rozvoje letecké dopravy; nebo v závěru práce na str. 30 – průzkum společnosti Gartner. Po formální stránce nemá práce
závažnějších nedostatků. Občasné překlepy nebo typografické chyby (str. 7, 14 atd.) nebo nižší kvalita obrázků (obr. 5) představují pouze drobnosti,
které nemají zásadní vliv na kvalitu práce jako celku. 

Autor na straně 25 uvádí, že CDSS může fungovat na bázi pravidlového systému. V rámci habilitační přednášky by v rozpravě mohl stručně diskutovat
také jiné možné přístupy, jejich možnosti v oblasti diagnostiky, výhody a nevýhody (např. CBR). 

Závěrem konstatuji, že na základně detailního posouzení habilitační práce Ing. Františka Babiče, PhD., považuji i přes výše uvedené poznámky tuto
práci za kvalitní, dobře zpracovanou a velmi podnětnou. Na základě tohoto závěru doporučuji děkanovi Fakulty elektrotechniky a informatiky
Technické univerzity v Košiciach po úspěšné obhajobě postupovat dále podle ustanovení příslušné legislativy směrem ke jmenování Ing. Františka
Babiče, PhD., docentem v oboru Hospodárska informatika.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe

a po jej obhájení navrhujem udeliť akademický titul "docent (doc.) v odbore "

Podpisom na tomto posudku zároveň súhlasím s licenčnými podmienkami obsiahnutými v licenčnej zmluve na použitie posudku záverečnej práce, ktorá je súčasťou tohto
posudku.
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