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1. Informace k zadání
 Práce se zabývá krátkodobou predikcí deště z meteoradaru pomocí umělých neuronových sítí.

Náročnost práce spočívá ve studiu teorie a experimentování s umělými neuronovými sítěmi. Student jim musí
porozumět a být schopen navrhnout vhodný způsob, jak reprezentovat vstupní a výstupní informace (obrázek z
meteoradaru). Též musí korektně vyhodnotit  natrénované modely.
Vedoucí nemá přesné informace v jakém stavu výsledná práce skončila, takže nemůže posoudit splnění zadání.
Práce navazuje na BP p. Putny z roku 2009.

2. Práce s literaturou
 Student postupoval při získávání literatury a znalostí aktivně a samostatně. Nastudoval prameny, které mu byly

doporučeny. Sám si našel další potřebné zdroje a kontaktoval kolegy, kteří mu pomohli s první implementací ANN v
Python Theano.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 V zimním semestru student pracoval nepravidelně. Na konzultacích byl dvakrát. Víceméně řešil pouze možnost

získání dat z US meteoradarů. V letním semestru byla jeho práce o poznání lepší, kdy víceméně průběžně
docházel na konzultace. Na konzultacích ukázal pokrok. Diskutoval s vedoucím další postup při řešení práce.

4. Aktivita při dokončování
 Student dokončil praktickou i teoretickou část v časové tísni. Vzhledem k časové ztrátě v zimním semestru mohl

implementovat pokročilejší techniky. Textová práce konzultována nebyla. Z důvodů časové tísně si vedoucí není
jist splněním bodu 4 zadání.

5. Publikační činnost, ocenění
 Práce byla publikována na Excel@FIT formou příspěvku do sborníku.
6. Souhrnné hodnocení uspokojivě (D)
 Kladně hodnotím samostatnost a proaktivnost. Student sám či s externí pomocí nastudoval dodané materiály,

navrhl a implementoval vše, co bylo potřeba pro trénování umělých neuronových sítí. Negativně musím hodnotit
slabou aktivitu v zimním semestru, ne příliž časté konzultování a značnou tíseň před odevzdáním práce.

 

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

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         1 / 1

http://www.tcpdf.org

