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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Jelikož se má jednat o demonstrační program pro povinný předmět IZU, teoretická část je jednoduchá (vychází

se z látky probírané v tomto předmětu). Na druhou stranu je nutné vynaložit větší úsilí při vytváření aplikace.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Přestože dle druhého bodu zadání měla výsledná aplikace zahrnovat všechny současné aplety, klasifikační část

nebyla dokončena do termínu odevzdání (jak je uvedeno v závěru).
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v očekávaném rozsahu.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Členění dává smysl, práce je pochopitelná, ilustrace jsou voleny vhodně. Mám však několik výtek k

nepřesnostem a neúplnostem:

Funkce g, h, g*, h* na straně 7.
Trvzení, že CSP prohledávají stavový prostor od počátečního do cílového uzlu na straně 9.
U algoritmu Q-Learning není v bodu 2. určeno, jaký stav nebo akci máme zvolit.
Rozpoznávání obrazu a rozpoznávání vzorů není to stejné (str. 13).

5. Formální úprava technické zprávy 60 b. (D)
 Pro práci byla pravděpodobně využita stará verze šablony, jelikož práce obsahuje původní logo. Reference

obrázků neodpovídá závazným pokynům. Překlad K-means mi nepřijde vhodný. Nejsou ošetřeny předložky na
konci řádků ani samostatné nadpisy. Práce je vypracována ve slovenštině, takže jazykovou stránku nedokáži
zcela posoudit.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Přestože se u tohoto zadání nepředpokládá velká práce s literaturou, student se snaží čerpat i z jiných zdrojů,

než jen dostupné studijní materiály v předmětu IZU, literatura k použitým nástrojům je zvolena vhodně.
7. Realizační výstup 68 b. (D)
 Vzhled aplikace působí příjemně, z uživatelského hlediska lze však nalézt několik nedostatků v ovládání nebo

funkčnosti (např. obsah datových struktur open a closed překrývá vizualizaci stavového prostoru, nemožnost
reinicializace počátečních shluků u k-means, navíc je vhodnější inicializovat shluky jako některé body - jak je
uvedeno v teorii). Výhodou je možnost využít aplikaci jako desktopovou i webovou.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace je využitelná při výuce povinného bakalářského předmětu IZU.
9. Otázky k obhajobě
 Pokud byste musel vytvořit demonstrační modul takový, který se v původních apletech nevyskytoval,

jakou metodu byste zvolil a jakým způsobem ji demonstroval?
Jak moc časově náročné by bylo případné doplnění teorie ke všem modulům, přidání chybějících apletů,
implementace nového demonstračního modulu či možnost uložení a načtení vytvořeného zadání (např.
pozice bodů u k-means)?

10. Souhrnné hodnocení 68 b. uspokojivě (D)
 Práce vyžadovala časově náročnou programátorskou práci, zejména vizualizaci. Implementace však nebyla

zvládnuta bez výhrad. Taktéž mohla práce přinést nějaký nový modul nebo více rozšířit funkčnost v původních
apletech. Souhrnně hodnotím 68 body (D).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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