
Oponentní posudek disertační práce

Uchazeč: RNDr. Bedřich Smetana

Název disertační práce: Algebraizace a parametrizace přechodových relací mezi strukturovanými
objekty s aplikacemi v oblasti neuronových sítí

Oponent: Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Pracoviště oponenta: Katedra matematiky, Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity,
Poříčí 7, 603 00 Brno

Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména:
a) k aktuálnosti tématu disertační práce,
b) zda disertační práce splnila stanovený cíl,

c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertačni' práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,

d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,

e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,

f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona,

g) zda student prokázal nebo neprokázcil tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je posudek neplatný.
Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář.

Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce

Téma disertační práce je velmi aktuální.

Komentář:  Téma disertační práce j.e v současné době velmi aktuální.  Práce je věnována studiu umělých
neuronů i.ako základních stavebních prvků dopředných vícevrstvých neuronových sítí z algebraického
hlediska. V práci bylo využito analogie mezi strukturou lineárních diferenciálních operátorů a systémy

umělých, časově proměnných  neuronů. Tento při'stup umožňuj.e studium umělých neuronů dále rozvíjet.
Pro výzkum algebraických struktur umělých neuronů je v práci využit základní vi'cevrstvý perceptron s
analogií se strukturami lineárních diferenciálních operátorů.

Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce
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Cíl disertační práce byl splněn.

Komentář:  Mezi hlavní cíle disertační práce patří navržení konstrukce algebraických struktur na

vícevrstvé neuronové síti s vybranou přechodovou funkcí, dále zkoumání vlastností vytvořené neuronové
algebraické struktury, doplněné výsledky týkaj.ícími se dalších vlastností relací mezi strukturami a

hyperstrukturami časově proměnných neuronů.  Lze konstatovat, že všechny cíle disertační práce byly
splněny.

Ad c) Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou nadprůměrné.

Komentář: Jakjiž bylo uvedeno, jedná se o nový přístup k umělým neuronům z algebraického hlediska.
Využívá se jisté analogie mezi popisem  lineárních diferenciálni'ch rovnic n-tého řádu a  popisem  umělých
časově proměnných neuronů. Jsou konstruovány grupy a hypergrupy umělých neuronů, což lze

považovat za originální přístup k této problematice.  Doktorand  nejprve uvedl základní přehled
současného stavu problematiky, dále definoval všechny potřebné pojmy a uvedl základní tvrzení týkaj.ící
se dané problematiky. Mezi vlastní výsledky doktoranda  lze zařadit vytvořenou  parametrizaci relaci'

pomocí morfismů, vytvoření modelů grup a hypergrup umělých neuronů včetně modelu iterovaných
časově proměnných neuronů, dále struktury ve vícevrstvé perceptronové síti, řešitelnost grup a
hypergrup umělých neuronů a  řadu polohypergrup časově proměnných umělých neuronů a souviseji'cích
hyperstruktur.

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je nadprůměrný.

Komentář: Výzkum  neuronových sítíj.e disciplina,  která  mimo matematiky a  statistiky zahrnuj.e i další

vědní obory, od  psychologie a fyziologie,  přes fyzikální aspekty šíření a filtraci signálů také

elektromagnetické vlastnosti  látek. Výsledky disertační práce  přinášejí další,  nový pohled  na  modelování

struktur a  hyperstruktur umělých neuronů. Tento přístup a získané poznatky umožňují další rozpracování
a  rozvíjení publikovaných výsledků a otevírají další možnosti výzkumu  neuronových sítí v budoucnosti.

Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň



Formální úprava disertační práce a j.ejí j.azyková  úroveň jsou nadprůměrné.

Komentář:  Formální úprava disertační práce je na vysoké úrovni, z jazykového hlediska  nemám k práci
žádné výhrady.  Práce obsahuje j.en velmi málo překlepů či nepřesných formulací např.:

1.  Na str. 36 je na  10. řádku zdola  neúplně definována KW-ekvivalence.

2.  Na str. 44,13. řádek zdola ve vzorci místo složky yt./k/ má být jen y/k/.

3. Na straně 45,11. řádek zdola chybi' označení váhových složek jako vektor.

4.  Na str. 49  místo slova ,,expresí`` je  lepší formulace ``využitím`' lineárního diferenciálního operátoru...

Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č.111/1998 sb. o vysokých školách splňuje.

(*(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se
prokazuje schopnost a připravenost k scimostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejněni'.

Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.

Doktorand  prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a  práce splňuje požadavky standardně
kladené na disertační práce v daném oboru.

Komentář:  Doktorand  prokázal tvůrčí schopnost samostatně vědecky pracovat a dosahovat vlastních
výsledků,  které jsou aplikabilní v praxi a maj.í význam pro rozvoj studovaného oboru.  Disertační práce
obsahuje původní a  uveřejněné výsledky a výsledky přijaté k uveřejnění v ČR i v zahraničí, a to i v
Časopisech indexovaných ve WoS.  Disertační práce splňuje všechny požadavky kladené na disertační

práce v oboru Matematika v elektroinženýrství.

Celkové hodnocení:  Disertační práce j.e napsána velmi pečlivě, neobsahuje věcné ani formální chyby.
Práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č.111/1998 sb. o vysokých školách, včetně
všech požadavků kladených  na disertační práce v oboru Matematika v elektroinženýrství. Doktorand

prokázal schopnost samostatně vědecky pracovat a dosahovat vlastních vědeckých výsledků. Proto



doporučuji, aby byla  RNDr.  Bedřichu Smetanovi  po  úspěšné obhajobě a  složení odborné zkoušky udělena

vědecká hodnost Ph.D.

Otázky oponenta:
1. Jaké jsou  podle Vašeho  názoru další možnosti  rozvoje problematiky neuronových sítí a jaké další

aplikace mohou mít uvedené poznatky v praxi?

2.  Lze odvodit formuli pro výpočet počtu lokálních automorfismů alespoň v při'padě jednoduchých
konečných dvouvrstevných fragmentů neuronových sítí?

3.  Konstrukce (definice) používaných hyperoperacíje v podstatě založena na koncovém lemmatu. Je
možný i jiný přístup (jiná  konstrukce)?

Disertační práci k obhajobě        Ezldoporučuji                     Enedoporučuji.

Dne: 09.11.2020




