
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Čurilla Matej, Ing.
Téma: Neuronové sítě a hrubé množiny (id 8319)
Oponent: Hrubý Martin, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání práce neklade na diplomanta velké nároky. Očekává prostudování literatury popisující kombinaci

neuronových sítí a tzv. hrubých množin. Diplomant měl experimentální prací prověřit tuto kombinaci a provést
studii tohoto konceptu. Tuto práci budu posuzovat jako studijní a kompilační. Celou práci lze
charakterizovat jako totální absenci jakékoliv koncepce. Chybí mi zde koncepce studijní části,
návrhové části, implementace a případových studií. Čtení technické zprávy je velmi obtížné, neboť
tato je až příliš matoucí.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Nejsem spokojen s provedením bodu 5, tj. s experimentálním zhodnocením zkoumané metodiky. Zdůrazňuji, že

diplomant neměl nic speciálního sám vymyslet, pouze měl prozkoumat jedno odvětví neuronových sítí. Toto
provedl velmi nepřesvědčivým způsobem.

3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Závěr práce je na straně 36. Chybí mi zde cca 10 stran dokumentace experimentování.
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Technická zpráva je matoucí, vágní, neuspořádáná a bez koncepce. Text nemá strukturu, která by čtenáři

umožnila orientaci a osvojení terminologie. Algoritmy jsou popisovány slovně beletristickou formou. Kapitoly mají
stále stejná pojmenování, což navíc u čtenáře způsobuje permanentní "deja vu". Diplomant implementoval čtyři
konfigurace neuronové sítě a každý demonstroval na odlišné úloze. Mám značné pochybnosti o smysluplnosti
použitých demonstračních úloh. Z výsledků čtyř naprosto izolovaných studií nelze absolutně nic soudit o
předvedených konceptech. V podstatě nelze ani přesvědčivě přijmout diplomantovy závěry.

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Jak jsem již uváděl výše, celou prací se vine nekoncepčnost a zmatek. 
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Tento aspekt mi v práci vychází jako nejlepší. Z textu je patrné, že diplomant studoval literaturu a v textu citoval

zdroje.
7. Realizační výstup 50 b. (E)
 Opět nedostatek koncepce. Diplomant přikládá čtyři programy podobného charakteru se zdrojovými texty, které

se stále značně opakují. V práci bych očekával vytvoření společné knihovní platformy se základními algoritmy a
datovými strukturami. Na čtyřech úlohách by pak byl patrný rozdíl v jednotlivých konfiguracích neuronových sítí.
Zde je opět nutno zopakovat charakter předkládané práce, který je studijní a kompilační. Diplomantovy zdrojové
texty nelze studovat.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je studijního, kompilačního a experimentálního charakteru. Diplomant v ní nepředvádí vlastní koncepty -

pokud se mýlím, pak je to vinou matoucí technické zprávy. 
9. Otázky k obhajobě
 Vyslovte poučený a na experimentech založený odborný závěr na otázku vhodnosti použití vašich

kombinovaných neuronových sítích v konkrétních aplikacích. V jakých aplikacích jsou úspěšné a proč to
tak je? 

10. Souhrnné hodnocení 49 b. nevyhovující (F)
 Navrhuji hodnocení stupněm F z těchto důvodů:

Charakter práce je studijní, avšak technická zpráva ani programy studium neumožňují.
Práce postrádá koncepci, což se projevuje ve všech jejich aspektech naprosto fatálním způsobem.
Diplomant neprokázal inženýrské schopnosti, neboť ani v takto jednoduchém tématu nedokázal provést
přesvědčivý výsledek.
Práce nemá potřebný rozsah pro diplomovou práci.
Kvalita práce spíše odpovídá bakalářské práci.

Na druhou stranu; z práce je patrné, že diplomant jakousi část literatury prostudoval a jakési experimenty
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provedl. Formálně zadání splnil, bohužel však způsobem, který je žalostný.Navrhuji komisi zvážit vyšší
hodnocení práce, pokud diplomant alespoň ve své obhajobě zvládne do tématu vnést nějaký řád a
vysloví přesvědčivé a jasně formulované závěry.

 

V Brně dne: 10. června 2015
  .................................

podpis
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