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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Řešitel pomáhal na výzkumném projektu a řešil otevřený vědecký problém. Podařilo se mu dosáhnout

použitelných výsledků a je patrné, že získal dobrý vhled do problematiky učení a použití konvolučních
neuronových sítí.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Text je pojatý velice dobře. Jednotlivé části jsou zastoupeny ve vhodném poměru. Řešiteli se podařilo dobře

popsat, z čeho vyšel, co řešil, s jakými nástroji, jakých dosáhl výsledků. Oceňuji kapitolu 6. Diskuse, kde řešitel
střízlivě hodnotí dosažené výsledky a daří se mu identifikovat věrohodná pozorování a získané poznatky.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 V textu se vyskytují jazykové chyby, které ztěžují čtení (hodně v interpunkci, ale i v použití slov a v gramatice). Ve

formátování textu se také vyskytují notorické chyby (typicky dvě mezery před citací, ale i další). Protivné je použití
nevhodných překladů (Connected Component Analysis = analýza komponent souvislosti, feature maps = mapy
funkcí, adaptativní).

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Práce cituje solidní zdroje v nadprůměrném počtu a řešitel s literaturou i velice dobře pracuje - je patrné, že

získal dobrý vhled do řešené problematiky.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Řešitel vytvořil a naučil neuronovou síť, která dosahuje použitelných výsledků.

Zdrojový kód není komentovaný a není doprovozen přiměřenou dokumentací.
Oceňuji zdařilé a názorné video.

8. Využitelnost výsledků
 Práce pravděpodobně přispěla svojí trochou k výzkumu, i k projektu, se kterým řešitel patrně pomáhal.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Řešitel odvedl velice dobrou výzkumnou práci a dosáhl použitelných výsledků. Textová zpráva se věnuje

podstatným věcem a velice dobře sděluje vše podstatné.
Dojem trochu snižují nevzácné formální chyby textu a nekomentovaný zdrojový kód. Oceňuji velice dobré
a názorné video.

 

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

  
V Brně dne: 28. května 2019
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