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Problematika uvedená v předložené disertační práci s názvem: "Perspektivní obvodové struktury 

pro modulární neuronové sítě" byla vypracována na školícím pracovišti Ústavu mikroelektroniky FEKT 
VUT v Brně v rámci centra CEITEC. Problematika řešená v disertační práci se zabývá návrhem nové 
obvodové struktury pro implementace dopředných neuronových sítí s nekonvenčním uspořádáním 
sběrnic pro propojení dílčích bloků s cílem optimalizace vytížení výpočetních bloků a zvýšení 
efektivity datového přenosu mezi bloky. 
 
Obsah práce 

Předložená práce je zaměřena do oblasti neuronových sítí, na návrh koncepcí nových obvodových 
struktur a jejich následné realizace s využitím programovatelné logiky hradlových polí FPGA a 
zákaznických obvodů. Hlavní cíl práce je návrh nové obvodové struktury využitelné pro implementace 
neuronových sítí. 

Práce má strukturu obvyklou pro disertační práci, zhruba první polovinu práce do strany 30 tvoří 
přehledové dobrý zjednodušený přehled problematiky neuronových sítí, ve druhé polovině práce od 
strany 33 je obsaženo jádro řešení disertační práce. Kapitoly 2 a 3 představují obecný úvod do 
zkoumané problematiky, tj. přehled obvodových implementací neuronových sítí a přehled 
současného stavu řešení uvedené problematiky. V kapitole 4 jsou formulovány cíle práce (str.31), 
kapitola 5 představuje jádro řešené problematiky (str. 33 až str. 64), výsledky práce jsou shrnuty 
v kapitole 6 - závěru.  

Práce je psána přehlednou formou poplatnou dané odborné problematice s uspořádáním textu a 
informací podle požadavků na disertační práce s minimem překlepů a dalších formálních drobných 
nedostatků uvedených v připomínkové části posudku. Kladně lze hodnotit, že autor v textu používá i 
odkazy na všechny vlastní publikace a dále i za zvolenou dobrou grafickou úpravu. 

V práci je věnováno poměrně hodně místa popisům a rozebírání jednotlivých architektur 
uplatňovaných při návrhu neuronových sítí. Práci lze hodnotit jako vysoce teoretickou s praktickými 
implementace na ověření teorie. V práci však postrádám porovnání dosažených výsledků s výsledků 
uváděnými v dostupné publikované literatuře. 

Výsledky řešení disertační práce jsou přehledně shrnuty v kapitole 6, kde autor formuluje přínosy 
práce, avšak zde postrádám informace o konkrétních hlavních vědeckých přínosech, kterých bylo při 
řešení disertační práce dosaženo, tj. původních dosažených výsledcích, které posunují úroveň 
odborného poznání v dané oblasti. 

Práce je standardně doplněna seznamem použité literatury s 68 tituly vydanými v letech 1943 až 
2013, kladně hodnotím, že v odkazech je uvedeno také 7 titulů vlastních publikací autora, dále 
seznamem zkratek a symbolů, obrázků a tabulek. Na konci práce je přiložen seznam vlastních 
publikací autora. 
 
Aktuálnost práce z hlediska současného stavu vědy a vztah práce vůči oboru disertace 

Práce je zaměřena na návrh koncepcí nových obvodových struktur a jejich následnou realizaci na 
principu neuronových sítí. V současné době je v oblasti digitálních obvodových implementací 
neuronových sítí kladen důraz na zlepšování parametrů, jako je zvyšování počtu výpočetních bloků, 
zvyšování rychlosti obvodu, snižování spotřeby.  

V práci je řešena aktuální problematika uplatnění přístupů k návrhu obvodových implementací 
neuronových sítí.  
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Zvolené téma má disertační charakter a plně odpovídá oboru „Mikroelektronika a technologie“. 
Hlavní vědecké cíle práce lze zformulovat podle cílů disertační práce uvedených na str. 31 do 
následujících bodů: 

 Návrh nové obvodové struktury využitelné pro implementace neuronových sítí. 

 Optimalizace vytížitelnosti výpočetních boků. 

 Zvýšení efektivity datových propojení mezi jednotlivými bloky. 
 
Přínos práce 

Disertant zpracoval téma disertační práce standardním způsobem, tj. od rešerše řešeného 
problému po vlastní návrhy architektury obvodových zapojení. Při řešení byly použity modifikované 
přístupy vycházející ze standardních řešení neuronových sítí.  

Přínosy práce lze hledat v následujících bodech: 

 Poznatky z návrhu nové obvodové koncepce včetně návrhu na obvodové úrovni. 

 Možnosti efektivní realizace širokého spektra topologií dopředných neuronových sítí v identické 
obvodové struktuře. 

 
Publikování jádra práce 
 Jádro disertační práce bylo publikováno v 7 vlastních pracích doktoranda uvedených na 3 
zahraničních a 4 českých konferencích v letech 2008 až 2013 (na publikace jsou uváděny odkazy 
v textu práce).  
 
Vědecká erudice disertanta 

Z předložených materiálů a výsledků práce vyplývá, že doktorand se uvedenou problematikou 
podrobně zabýval zejména v letech 2008 až 2010, a že v ní dosáhl jistých úspěchů. Shrnutím všech 
dostupných faktů a poznání o odborných aktivitách a schopnostech doktoranda lze konstatovat, že 
má předpoklady pro další odborný růst v dané oblasti, a že se jedná o pracovníka s odpovídající 
vědeckou erudicí. 
 
Formální připomínky 

Práce je zpracována po stránce věcné i formální s dobrým spisovným jazykem, s minimem 
pravopisných chyb a drobných překlepů. K práci mám některé připomínky a dotazy uvedené 
v následujícím textu. 

 Seznam symbolů veličina zkratek. U symbolů chybí fyzikální rozměr, v seznamu nejsou všechny 
symboly použité v textu práce.  

 Mezera mezi fyzikálním rozměrem a jmenovitou hodnotou veličiny, např. str.3/obr.2.1, str. 
18/text, str. 44/text apod., jinde psáno s mezerou. 

 Nepřehledné značení os u obrázku, str. 6/obr.2.3. 

 Slovo řídicí se píše s krátkým i., např. str. 34, v některých částech textu psáno správně. 

 V práci postrádám konkrétní výsledky „ověření“ reálnosti navržených architektur, a to buď ve 
formě simulací výsledků nebo ověření reálně dosažených výsledků obvodové implementace 
navržené architektury (hodnocení jsou prováděna převážně textově). 

 Chybí porovnání dosažených výsledků s výsledky uváděnými v publikované literatuře. 
 
Dotazy 

 Stanovené cíle disertační práce jsou dosti obecné vzhledem ke stavu zpracování tématu 
neuronových sítí, obtížně se stanovují vědecké přínosy práce. V čem se tato práce zásadně 
odlišuje od podobných dalších prací a co autor může zdůraznit jako nové a původní myšlenky 
práce? 

 Pojmenování hlavních vědeckých přínosů řešení práce, jaký je nejvýznamnější vědecký výsledek? 

 Jaké další úpravy lze zavést pro zlepšení využití navržené architektury? 

 Kde výsledky práce lze prakticky využít, konkrétní příklad? 
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Závěr 

Předložený obsah práce považuji za splněný na základě požadavků kladených na disertační práci, 
uvedené výtky jsou v porovnání s obsahem práce nepodstatné. Předložená disertační práce je na 
dobré úrovni, výsledky v ní uvedené lze hodnotit kladně. Disertant prokázal v práci schopnosti 
samostatné vědecké práce a orientaci v dané problematice. Publikované výsledky svědčí o uznávání 
výsledků práce vědeckou komunitou, dosažené výsledky předurčují další úspěšný rozvoj osobnosti 
disertanta.  

 
Posuzovaná disertační práce splňuje hlediska obecně uznávaných požadavků na disertační práci. 

V případě úspěšného zodpovězení zásadních dotazů práci doporučuji k obhajobě pro udělení 
akademického titulu Ph.D. 

prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. 
oponent 

V Praze dne 7. 12. 2014 


