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1. Informace k zadání
 Práci fakticky vedla doc. Hliněná z UMAT FEKT, která je i autorkou následujícího hodnocení. Práci jsem za UITS

zastřešoval formálně, byť jsem si ji v závěru přečetl a navrhl několik úprav. S hodnocením doc. Hliněné se zcela
ztotožňuji. Pouze dávám komisi ke zvážení, zda tuto práci s ohledem na náročnou tematiku, dosažené výsledky i
zodpovědné zpracování a po přihlédnutí k vlastní obhajobě ocenit cenou děkana za vzorné zpracování
bakalářské práce.

Bohuslav Křena

Hlavním cílem bakalářské práce bylo zkoumat vlastnosti involutivních fuzzy negací a jejich aplikace při konstrukci
triangulačních norem a konorem. Dalším cílem pak bylo modelování fuzzy negace na základě empirických dat. Na
tomto tématu, které bylo náročné svým výzkumným charakterem i rozsahem, student začal pracovat již v rámci
předmětu Matematické základy fuzzy logiky a oba vytčené cíle se mu povedlo splnit. Práce volně navazuje na
bakalářskou práci Vojtěcha Havleny.

2. Práce s literaturou
 Student vychází zejména z vědeckých článků týkajících se fuzzy logických spojek, což odpovídá tématu a

charakteru bakalářské práce. Vhodné studijní zdroje aktivně vyhledával.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student na tématu pracoval průběžně. Bakalářská práce tak byla prakticky dokončena již po zimním semestru.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena s předstihem a struktura a obsah finálního řešení byl konzultován.
5. Publikační činnost, ocenění
 Teoretická část práce byla zaslána na SVOČ v matematice a informatice, bohužel z důvodu nemoci se student

nemohl soutěže zúčastnit. Zvažujeme však publikaci na workshopu MEMICS.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student se rychle a úspěšně obeznámil s řešenou problematikou, vytrvale úspěšně řešil jednotlivé problémy.

Pečlivě postupoval při řešení dílčích kroků, které samostatně navrhoval a konzultoval, rady vedoucího dobře
reflektoval a využíval. Pro vzornou spolupráci v průběhu celého řešení projektu nemohu navrhnout jiné než výborné
hodnocení.

 

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

 

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