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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání práce je průměrně obtížné. Její vyhotovení ale svádí k hodnocení náročnosti jako méně obtížnému. Po

zvážení ale hodnotím tak, jak hodnotím.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Prezentační úroveň práce je velmi dobrá. Kapitoly jsou řazeny v logickém sledu a čtení práce není zatíženo

logickou nenávazností jednotlivých kapitol. Některé kapitoly by ale zasloužily detailnější zpracování.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Jazyková stránka práce je převážně dobrá, přesto lze v textu nalézt několik chyb a překlepů. Plynulost textu

narušuje mimo jiné časté používání ukazovacích zájmen. Například třetí odstavec na straně 7 je psán s mnoha
'Takto', 'Takovéto', 'Tento'. Stylisticky nejsou pěkné ani věty například "kde f(x) je funkce ... Její funkce je
znázorněna" (strana 9). Tím dokládám, že k nadprůměrnému hodnocení přeci jenom kousek chybí.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Student pracoval s literaturou velmi dobře. V práci je uvedeno celkem čtrnáct pramenů a ty jsou voleny velmi

dobře vzhledem k obsahu práce. Jednotlivé prameny jsou v textu hojně a vhodně citovány.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Výstupem práce jsou výsledky porovnání jednotlivých knihoven pro realizaci neuronových sítí. Tyto výsledky

odpovídají zadání, nicméně lze si snadno představit, že by mohly být obsáhlejší a detailnější. Takto prezentovaná
srovnání sice dávají obrázek o tom, v čem jsou výhody a nevýhody jednotlivých knihoven, čtenář ale přeci jenom
čekal od slibovaných experimentů trochu více.

8. Využitelnost výsledků
 Porovnáním některých knihoven pro neuronové sítě vznikl text, který může ostatním programátorům pomoci lépe

se orientovat při volbě vhodného nástroje pro implementaci neuronových sítí.
9. Otázky k obhajobě
 Na straně 28 tvrdíte, že rozdílné výsledky u porovnávaných metod jsou dány 'odchylkou měření'. Můžete

blíže vysvětlit, co jste tímto myslel?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Celkově práci hodnotím průměrným stupněm C. Množství práce odvedené v rámci vypracovávání projektu je

možná nižší, než by mohlo být, ale text práce není přiiš zatížen chybami a strukturálními nelogičnostmi. Výsledky
jsou uvedeny, i když by rozhodně šlo experimenty značně rozšířit.

 

V Brně dne: 5. června 2015
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