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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Jde o velmi náročné matematicky zaměřené zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo zcela splněno a práce obsahuje i podstatná rozšíření.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozmezí a přesahuje minimální požadavky na bakalářskou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Z práce je zřejmé, že se student dané problematice věnuje delší dobu. Jednotlivé kapitoly na sebe navzájem

navazují. Text je vhodně doplněn obrázky.
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Jazyková stránka studenta splňuje předpoklady bakalářské práce. Práce téměř neobsahuje gramatické chyby a

je typograficky korektní.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Literaturu student volil vhodně k zadané problematice.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Výsledný návrh je funkční a byl předveden v činnosti. Je zřejmé, že se student problematikou zabýval již před

sepisováním bakalářské práce.
8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší nové poznatky. Student zevšeobecnil výsledky o transformacích a invariantech triangulárních

norem. Našel způsob jak z elementárních dat modelovat fuzzylogické konjunkce pomocí triangulárních norem.
Aplikace je v  "Recommended Systems". Matematická část byla oceněna na Studentské vědecké a odborné
činnosti.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jaký je hlavní princip váhování a Lawson-Hansonova algoritmu?2. Jak vidíte perspektivu v teoretické části

Vaší práce, které části byste doporučoval dále analyzovat?
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 V práci jde vidět vynaložené úsilí při studiu zadané problematiky. Student postupně úspěšně řešil dílčí problémy.

Práce je teoretického zaměření. Oceňuji vlastní výsledky práce které jsou publikovatelné a oceňuji
aplikovatelnost algoritmu. Navrhuji tuto práci v budoucnu přihlásit do studentské soutěže (např. Excel@FIT).

Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím práci stupněm A (95 bodů).

 

V Brně dne: 5. června 2015
  .................................
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