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Predložená práca sa zaoberá problematikou získavania znalostí z rozsiahlych dát pre 

rôzne typy procesov. Rozpracováva problematiku v aplikačných oblastiach dolovania 

znalostí z dát pre procesy tvorby nových znalostí vo výučbe, pre procesy z oblasti 

medicínskej diagnostiky a pre  rozhodovacie procesy v hospodárskej praxi. 

Skúmaná problematika je vysoko aktuálna, a patrí v súčasnej dobe k oblastiam záujmu 

v oblasti teórie a nadväzne aj praxe. Je aj v súlade s oblasťou výskumu patriaceho do 

oblasti Informatiky, ale zasahuje aj multidisciplinárne do oblasti  Aplikovanej 

informatiky, kde jej výsledky môžu prispieť k rozvoju v odbore. 

Takto orientovanú tému práce je vo všeobecnosti možno považovať za progresívnu, 

hlavne ak sleduje základný cieľ habilitácie s ohľadom na súčasný stav a najbližší vývoj 

v skúmanej oblasti.  

Práca je rozvrhnutá do piatich kapitol, v ktorých autor charakterizuje problematiku, 

analyzuje skúmanú oblasť a prezentuje svoje teoretické a praktické výsledky. V každej 

kapitole je uvedené kritické zhodnotenie existujúceho stavu problematiky popisovanej 

doménovej oblasti. 

Úvodná kapitola je úvodom do problematiky a popisuje cieľ a štruktúru samotnej 

práce. 

Druhá kapitola sa zaoberá procesmi tvorby znalostí z dát vo vybraných doménových 

oblastiach, tak aby boli použiteľné vo výučbovom procese a zároveň, aby priniesli 

zásadné prístupy k reprezentácii dát a k možnostiam aplikovania metód a algoritmov pre 

samotné procesy získavania znalostí. 

Nasledujúca kapitola sa venuje rozpracováva problematiku týkajúcu sa získavania 

znalostí z medicínskej domény. 

Ďalšia kapitola sa venuje rozhodovacím procesom pre hospodársku prax 

využívajúcich získané znalosti. 

Záverečná kapitola obsahuje zhodnotenie prínosu autora v definovaných oblastiach 

získavania znalostí z dát a zároveň predkladá možnosti pokračovania v témach, ktoré 

autor rieši. 
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Aktuálnosť témy: 

Téma práce je určite aktuálna aj vzhľadom k potrebe efektívneho získavania 

znalostí z množstva dát, ktoré sú dostupné spravidla v transakčných informačných 

systémoch. 

 Dosiahnuté výsledky: 

Výsledky práce vyjadrujú získané znalosti a dlhoročné skúsenosti výskumnej 

a pedagogickej práce autora v danej oblasti. Jadro práce je zverejnené vo veľmi 

kvalitných publikáciách a je podporené aj množstvom publikácií autora, ohlasov 

a citácií na jeho práce. 

 

Text práce je spracovaný precízne, ale jadro práce je v piatich prílohách, ktoré 

obsahujú najvýznamnejšie publikácie, ako výsledky výskumných aktivít autora, 

ktoré sú publikované v kvalitných časopisoch alebo v zborníkoch, kde prešli 

náročným recenzným konaním. 

V texte práce však chýba zoznam skratiek, čo dosť sťažuje jej čitateľnosť. 

Odporúčam, aby počas  obhajoby sa habilitant vyjadril k nasledovným 

otázkam: 

- aký je Váš podiel na výsledkoch, keďže publikované príspevky sú výsledkom 

kolektívu autorov, 

- či je možné podrobnejšie popísať či rozobrať skúsenosti z overovania metód 

vyvinutých ako súčasť tejto práce, 

- aké sú možnosti širšieho aplikovania Vašich výsledkov pre rôzne aplikačné 

domény. 

 

Celkové hodnotenie 

Po zhodnotení predloženého materiálu: 

 

Odporúčam prácu k obhajobe a po úspešnej obhajobe udelenie vedecko-

pedagogickej hodnosti docent. 

 

 V Žiline,  28.7. 2018    prof.Ing.Karol Matiaško,PhD 


