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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Práce se zabývá fuzzy negacemi a jejich využití pro konstrukci nových t-norem a s-norem. Zadání považuji za

obtížnější. Práce vyžaduje nastudování a pochopení matematické teorie z oblasti triangulárních norem, konorem
a fuzzy negací. Zadaní vyžaduje od studenta rovněž vlastní invenci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Logická struktura práce je na dobré úrovni. Práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe navazují. Sekce

v kapitole 5 by bylo vhodnější dále rozdělit podle použité bázové t-normy. Prezentace této kapitoly je trošku
zmatečná. Stejně tak by bylo možné sloučit úvahy o konvergencích konstruovaných t-norem a s-norem. Práce je
srozumitelná, obsahuje větší množství příkladů a obrázků pro dokreslení, což oceňuji. Co mi ale výrazněji chybí,
je podrobnější popis použitých numerických metod v kapitole 6. 

5. Formální úprava technické zprávy 92 b. (A)
 Práce je psaná ve slovenském jazyce, je dobře čitelná. Obsahuje jen menší množství překlepů. Pravopis se

neodvažuji hodnotit. Po typografické stránce je práce, kromě několika menších nedostatků, rovněž na dobré
úrovni.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student v práci cituje celkem 9 zdrojů - většinu z nich tvoří knihy nebo vědecké články. Zvolená literatura vhodně

pokrývá řešenou problematiku.
7. Realizační výstup 92 b. (A)
 Student vytvořil program v jazyce C++ pro aproximaci fuzzy negací. Rovněž vyhodnotil experiment, který

modeloval negaci chápanou lidmi. Program je funkční, byl mi osobně předveden. 
8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší některé nové výsledky, zejména část věnující se skládání konstrukcí t-norem a s-norem je

zajímavá. Práce může být použita jako startovací bod pro další výzkum.
9. Otázky k obhajobě
 Stručně popište, jakým zbůsobem provádíte aproximaci fuzzy negací.
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práce se zabývá fuzzy negacemi, jejími vlastnostmi a použití při konstrukci t-norem a s-norem. Součástí práce je

i program pro aproximaci negací na základě empirických dat a experiment zjišťující chápání negace v běžném
jazyku. Text práce je, až na výtky popsané výše, na velmi dobré úrovni. Práce obsahuje vlastní studentova
tvrzení, což oceňuji. Tato tvrzení jsou uvedena bez důkazu, nicméně je uvedeno slovní zdůvodnění, proč by měly
platit. Práce svou náročností a dosaženými výsledky dle mého názoru převyšuje běžnou úroveň bakalářských
prací na FIT, proto hodnotím známkou A - výborně.

 

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

 

V Brně dne: 25. května 2018
  .................................
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