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Predložená habilitačná práca sa zaoberá oblasťou dolovania v dátach. Súčasťou práce 

je niekoľko príloh: publikačná činnosť autora, jeho výskumné projekty a tiež päť 

najhodnotnejších publikácií.  

O aktuálnosti zvolenej témy niet pochýb – v súčasnosti sme svedkami veľkého 

rozmachu dátovej analytiky, je aktuálnym predmetom skúmania v informatike a jej vplyv 

pozorujeme takmer vo všetkých oblastiach nášho života. 

Autor v práci predstavuje svoj prínos v oblasti dolovania v dátach v troch tematických 

oblastiach: v procesoch tvorby nových znalostí (vo výučbe, resp. vo výskume), v diagnostických 

procesoch v medicíne a v možnostiach podpory rozhodovania v hospodárskej praxi. 

Jednotiacim prvkom prístupov opísaných v habilitačnej práci je kombinácia dolovania znalostí 

a systémov na podporu rozhodovacích procesov v jednotlivých tematických oblastiach. Autor 

poňal problematiku znalostí v širšom kontexte – venoval sa procesom tvorby nových znalostí 

aj reprezentácii doménových znalostí a ich aplikácii v procese dátovej analýzy. Práve tento 

aspekt je z pohľadu rozvoja oblasti veľmi cenný, lebo viaceré súčasné prístupy skúmania 

dátovej vedy poukazujú na dôležitosť znalostného prístupu.  

Samotná práca je orientovaná viac aplikačne – výsledky sú v jednotlivých oblastiach 

prezentované najmä s ohľadom na konkrétnu doménu. Jednotlivé metódy dolovania v dátach 

sú opísané v priložených článkoch. Možno by bolo bývalo zaujímavé zhrnúť prínosy z pohľadu 

metód dátovej analýzy aj priamo v texte habilitačnej práce. Vzhľadom na fakt, že niektoré 

články boli publikované už dávnejšie, by bolo vhodné doplniť aspoň stručnú aktualizáciu 

prehľadu súčasného stavu v oblasti. Tieto pripomienky  však neznižujú celkovú úroveň práce, 

ktorá ukazuje výbornú orientáciu autora vo všetkých kľúčových oblastiach dátovej analytiky, 

najmä jej ťažiskových tém súvisiacich s extrakciou znalostí z dát a systémov na podporu 

rozhodovania. Oceňujem široký rozsah riešených problémov, kde bolo potrebné zvážiť rôzne 

prístupy, použiť a vylepšiť mnohé metódy a experimentovať s datasetmi vo viacerých 

doménach.  Práve rôznorodosť riešených úloh a práca na viacerých veľkých projektoch prispeli 

k tomu, že Dr. Babič má veľmi dobrý nadhľad v oblasti dátovej analytiky a dokáže navrhovať 

netriviálne riešenia problémov.  Celkovo predložená práca svedčí o tom, že uchádzač je  

erudovaným a skúseným odborníkom vo výskume aj v pedagogickej práci.    

 

 



K práci mám nasledovné otázky: 

 V článku „Process-driven Approaches to Knowledge Transformation“ (príloha B) 

predstavujete dva prístupy k transformácii znalostí v doméne vyučovania: deduktívny 

a induktívny. Použili ste vzor, ktorý je tvorený sekvenciou krokov v rámci virtuálneho 

priestoru. V práci je spomenutá aj možnosť automatického dolovania vzorov – ktoré 

metódy sú podľa vášho názoru najvhodnejšie na túto automatickú extrakciu vzorov?  

 V článku „On Patient´s Characteristics Extraction for Metabolic Syndrome Diagnosis: 

Predictive Modelling Based on Machine Learning“ (príloha D) opisujete návrh techník 

predspracovania vhodných pre stanovenie hraničných hodnôt vybraných atribútov pri 

diagnostike metabolického syndrómu. Do akej miery je tento prístup generický, resp. 

aké modifikácie sa predpokladajú pre použitie v iných oblastiach? 

 V závere práce uvádzate, že v prípade, ak nemáme k dispozícii veľké datasety,  

vstupuje do hry prístup známy ako „Interactive Machine Learning with the Human-in-

the Loop“, ktorý môže byť prínosný napríklad v medicínskej oblasti. V čom vidíte hlavné 

výhody tohoto prístupu? 

 

Publikačná činnosť autora spĺňa požadované kritériá stanovené na Fakulte elektrotechniky 

a informatiky Technickej Univerzity v Košiciach. Ide predovšetkým o tri články 

v karentovaných časopisoch a dvadsať článkov v indexovaných časopisoch a významných 

sériách zborníkov. Kritérium vedeckých prác v zborníkoch z domácich/zahraničných 

konferencií uchádzač výrazne prekračuje, čo svedčí o jeho prijatí vedeckou komunitou doma 

aj v zahraničí. Podieľal sa na tvorbe jednej monografie a dvoch vysokoškolských učebníc. Je 

aktívny v projektovej činnosti, kde okrem odborných príspevkov prispieva aj svojimi 

výbornými manažérskymi schopnosťami. Viedol alebo konzultoval veľký počet (takmer 120) 

diplomových a bakalárskych prác. Samotná habilitačná práca mapuje hlavné publikované 

výsledky uchádzača, v ktorých tiež vidno obrovský kus práce tímu, ku ktorého výstupom 

výrazne prispel. 

Po oboznámení sa s habilitačnou prácou Ing. Františka Babiča, PhD., jeho publikačnými 

výstupmi,  citačným ohlasom a pedagogickou činnosťou môžem konštatovať, že Ing. František 

Babič, PhD. je odborne fundovanou osobnosťou a po úspešnej obhajobe mu  

odporúčam 

udeliť titul docent v odbore Hospodárska informatika. 
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