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1. Informace k zadání
 Cílem práce bylo nastudovat problematiku koncentrace oxidu uhličitého v budovách, provést dlouhodobé měření

koncentrace ve vybrané místnosti a s využitím metod strojového učení detekovat různé události spojené se
změnou oxidu uhličitého. Současně navrhnout na základě získaných poznatků vhodný způsob regulace výměny
vzduchu v místnostech. Zadání bylo splněno ve všech bodech. Práci hodnotím jako obtížnou, neboť student musel
vyřešit sběr a ukládání dat, provést dlouhodobá měření a iterativně zlepšovat kvalitu datové sady tak, aby metody
strojového učení poskytovaly dobré výsledky.

2. Práce s literaturou
 K porozumění tématu musel student nastudovat řadu dokumentů a publikací. Student čerpal jak z literatury

doporučené, tak z  literatury získané vlastní aktivitou.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl během řešení diplomové práce aktivní, pravidelně konzultoval navrhovaná řešení. Vždy byl na

konzultace připraven a řešené problematice rozuměl.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v termínu a obsah i výsledky byly před odevzdáním v předstihu konzultovány.
5. Publikační činnost, ocenění
 I když vytvořené výsledky mají publikační potenciál, student vytvořenou práci zatím nepublikoval na žádné

konferenci. Výsledky práce budou mimo jiné uplatněny v rámci TAČR projektu IoT Cloud.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Student důkladně nastudoval problematiku kvality ovzduší v budovách, provedl rozsáhlá měření a nad získanými

daty navrhl s využitím technik strojového učení detektor otevření okna a doby větrání potřebné k zajištění
dostatečné výměny vzduchu v místnosti. Oceňuji nejen pečlivé vyhodnocení dosažených výsledků, ale zejména
systematickou práci při tvorbě datové sady, která vedla k postupnému zlepšování kvality vytvořených detektorů.
Proto navrhuji hodnocení diplomové práce stupněm A (výborně), navrhuji práci na Cenu děkana a doporučuji
nominaci do soutěže ACM SPY.

 

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

  
V Brně dne: 3. června 2019

 Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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