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1. Informace k zadání
 Tuto bakalářskou práci jsem na FIT zastřešoval, ale fakticky ji vedla doc. RNDr. Dana Hliněná, Ph.D., z UMAT

FEKT, jejíž hodnocení přikládám:

Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní  části. První část se zabývá známými třídami asociativních funkcí-
triangulárních norem (t-norem) a jejich zobecněním, uninormami. Hlavní důraz je kladen na zkoumání jejich
konstrukce pomocí funkce jedné proměnné a invarianty této transformace. Práce navazuje na známé výsledky
Mesiara, Jeneia, Viceníka a mnoha dalších. Student zobecnil výsledky pro některé třídy uninorem a t-norem a
povedlo se mu najít souvislost mezi diagonálnimi funkcemi striktních t-norem a jejich transformacemi. Jedná se o
nové, netriviální  výsledky.
Druhá část se věnuje modelování fuzzy konjunkce.  Na základě empirických dat byla nalezena funkce, která
popisuje chápání konjunkce v běžném životě.  Vzhledem k tomu, že postup pro nalezení této funkce je možné
zobecnit, bude po vhodných úpravách aplikovatelný pro hledání agregačních operátorů např. v doporučovacích
systémech.
Zadání bylo splněno ve všech bodech.

2. Práce s literaturou
 Student si většinu relevantních informací dokázal vyhledat sám a správně je aplikovat při řešení úkolů.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Aktivitu studenta během řešení hodnotím jako nadstandardní. Student prokázal schopnost samostatně pracovat.
4. Aktivita při dokončování
 Bakalářská práce byla průbežně konzultována, připomínky byly vždy pečlivě zapracovány. Díky zodpovědnému

přístupu byla práce dokončena v předstihu.
5. Publikační činnost, ocenění
 První část práce Transformace uninorem byla oceněna druhým místem na soutěži SVOČ v roce 2014 v sekci

Matematická analýza. Druhá část práce Modelování fuzzy logických spojek byla vybrána na soutěžní přehlídku
studentských prací Excel@FIT 2015. Na soutěži SVOČ 2015 byla práce Hledání trojic t-norem vyhovujících
funkcionální rovnici $T_1(x, 1-y) + T_3(x,y) = T_2(x,1-y) + T_2(x,y)$ jednou ze tří, které obsadily druhé místo bez
udělení prvního místa v sekci Matematická analýza. Aktuálně připravujeme zobecnění této práce pro prezentaci na
konferenci MEMICS 2015.

B. Křena: S ohledem na tyto výsledky se domnívám, že si student zaslouží navržení na Cenu děkana FIT za
vzorně zpracovanou a obhájenou práci.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Bakalářská práce je výsledkem téměř tříleté spolupráce se studentem. Jeho přístup a aktivitu si vysoce cením.

Student prokázal schopnost samostatně pracovat, hledat problémy, řešit je a důkladně ověřovat správnost svých
hypotéz.

 

V Brně dne: 3. června 2015
.................................
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