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Oponentní posudek disertační práce 

 
 
Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce 
 

Téma disertační práce je aktuální. 
 
Komentář: Základní myšlenkou při konstrukci neuronových sítí je jejich analogie s činností lidského 
mozku. Tato oblast výzkumu je bezesporu velmi aktuální. Zájem o studium neuronových sítí s důrazem na 
hluboké sítě je od roku 2006 v centru výzkumného zájmu a to zejména ve spojitosti se studiem algoritmů 
využívaných pro strojové učení. 

 
 
Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce 
 

Cíl disertační práce byl splněn.  
 
Komentář: 
Autor formuluje hlavní cíl práce v kapitole „Úvod“ a v kapitole „Cíle disertační práce“ nejednotně. 
V prvním případě uvádí, že „hlavním cílem je konstrukce modelu umělého neuronu v dopředné 
vícevrstvé neuronové síti s vybranou přenosovou funkcí a s využitím poznatků z oblasti lineárních 
diferenciálních operátorů vytvořit hyperstruktury umělých neuronů …“.  
V druhém případě uvádí: „Hlavní cíl práce, kterým je prozkoumání vlastností algebraických struktur  
v oblasti neuronových sítí a jejich dalších vlastností,…“. 
V disertační práci z oblasti matematiky bych očekávala více preciznosti ve formulacích. 
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Autor dále definuje dílčí cíle, přičemž dílčí cíl č. 1 „Zkoumat možnosti parametrizace relací“ byl splněn 
v kapitole č. 3.1.1, kde bylo dokázáno několik tvrzení týkajících se parametrizace relací pomocí morfismů. 
Dílčí cíl č. 2 „ Navržení konstrukce algebraických struktur na vícevrstvé neuronové síti s vybranou 
přechodovou funkcí. Použití analogie s již dříve zkoumanými modely pro vytvoření grupy neuronů s 
využitím časově proměnných neuronů.“ byl splněn v kapitole č. 3.2.2. 
Dílčí cíl č. 3 „Zkoumat vlastnosti vytvořené neuronové algebraické struktury a doplnit výsledky 
týkající se řešitelnosti a dalších vlastností relací mezi strukturami a hyperstrukturami 
časově proměnných neuronů dané grupy.“ byl splněn v kapitole č. 3.4, kde byla zkoumána řešitelnost 
grup a hypergrup umělých neuronů. Získané poznatky byly formulovány do vět Věta 8, Věta 9 a Věta 10. 
Tyto věty byly korektně dokázány. 
Dílčí cíl č. 4 „Zkoumat akce struktur a hyperstruktur časově proměnných neuronů a modely 
iterovaných časově proměnných neuronů.“ byl splněn v kapitole č. 3.6.1, kde byly formulovány 
charakterizační věty č. 15-17 a v kapitole č. 3.6.2, kde byly tyto věty dokázány. Posloupnost důkazů 
charakterizačních vět splnila i poslední dílčí cíl č. 5 „Zkoumat systém součástí neuronové sítě z pohledu 
teorie grafů a uspořádaných množin.“ 

 

 

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

 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou průměrné. 

Komentář: Získané výsledky naplňují stanovené cíle. K postupu řešení problému nemám žádné 
připomínky. Byl zvolen adekvátně cílům. 

Připomínky mám ale ke stylu zpracování disertační práce. Kapitola 1 „Základní poznatky – přehled 
současného stavu“, by měla být ucelenou kapitolou, ve které budou veškeré uvedeny veškeré základní 
poznatky a definice. Autor však část přehledu současného stavu uvádí postupně až v jednotlivých 
podkapitolách kapitoly č. 3 „Vlastní výsledky“ a navíc některé již uvedené výsledky či definice znovu, 
místo prostého odkazu, opakuje. To vede k umělému prodloužení rozsahu práce i ke zhoršení čitelnosti 
práce. Konkrétně např. str. 41, řádky č. -7 až -11. 

Do kapitoly „Vlastní výsledky“ rozhodně nepatří str. 41 ř. -5 a -6, str. 42 Definice 12 a Lemma 1, str. 42 ř. -
3 až po str. 45 ř. 11. 

 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 

 

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je průměrný.  

Komentář: Nové poznatky získané doktorandem nejsou ihned aplikovatelné v praxi, ale skýtají další 
možnosti výzkumu neuronových sítí s využitím algebraických struktur i hyperstruktur. 



 

 

 

Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň je průměrné. 

Komentář: Práce je graficky dobře zpracovaná, jen využití tučného písma, které není v typografii 
matematického textu běžné, ruší jednotný styl. Práce obsahuje minimum překlepů či technických 
nedostatků. Za nejpodstatnější nedostatky považuji chybějící odkazy u pojmů a výsledků, které 
nedefinoval nebo nezískal autor  ( např. pojmy a Věta 1 na str. 25,  Def. 2 na str. 27, Def. 7 na str. 30, 
atd.) a nejednotnost zápisu časopiseckých referencí, kdy autor někdy použije standardizovanou zkratku 
časopisu, jindy uvádí plný název časopisu.  

Dále se jedná o drobnosti, např.: 

chybějící tečka na str. 25 řádek -2 … za odkazy [80, 113]; 

chybějící “v” za slovem “dokázáno” na str. 30 řádek -15; 

dvakrát slovo “nad” na str. 25 řádek -11; 

anglické „cf.“ místo „srovnej“ na str. 42 řádek 5 ;  

věta str. 50, řádky –9 až_7 nedává smysl; 

atd. 

 

 

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. 

 

 

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: Předložená disertační práce i přehled publikační činnosti disertanta jasně prokazují jeho tvůrčí 
schopnosti. 

Použité metody a přístupy k řešení zkoumané problematiky jsou adekvátní vytčeným cílům a odpovídají 
možnostem doktoranda i současnému stavu poznání. 

 

 

Celkové hodnocení: Zpracovaná disertační práce RNDr, Bedřicha Smetany dle mého názoru prokázala, že 
autor má potřebné teoretické vědomosti a odpovídající praktické zkušenosti v řešené problematice. 
Autor prokázal schopnost samostatné vědecké práce. Disertační práce je zpracována kvalitně, neshledala 
jsem v ní žádné závažné chyby, proto ji doporučuji k obhajobě a rovněž doporučuji, aby na základě 
úspěšné obhajoby byla  

RNDr. Bedřichovi Smetanovi 

 

udělena vědecká hodnost Ph.D. v oboru matematika v elektroinženýrství. 

 

Otázky oponenta: 

1. Na jakých základech spočívá motivace použití binárních hyperstruktur v oblasti systémů umělých 
neuronů a neuronových sítí? 

2. Jakým dalším směrem se bude ubírat Váš výzkum neuronových sítí s užitím algebraických 
struktur včetně hyperstruktur? Který směr považujete vy osobně za zajímavý popř. snadno 
využitelný v praxi? 

 

 

Disertační práci k obhajobě       ☒doporučuji  ☐nedoporučuji. 

 

 

 

 

Dne: 09.11.2020 

 

 

                 

Podpis: ………………………………………………………………….. 




