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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva má obvyklý rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Obsah jednotlivých kapitol na sebe vhodně logicky navazuje, práce je dobře členěna. Co se týče nedostatků,

teoretický úvod práce o neuronových sítích je popsán zbytečně složitě. Některé základní pojmy nejsou dobře
vysvětleny. Popis implementace také zachází do zbytečných detailů. Z této části je ale srozumitelné, jak systém
funguje a jak je možné ho rozšířit o další učící algoritmy (jeden z bodů zadání). Paralelizace výpočtu a
experimenty jsou popsány vhodně, je uvedeno srovnání navrženého řešení s volně dostupnou knihovnou FANN.
Nicméně o této knihovně se toho čtenář moc nedozví, což je škoda, protože není jasné, vůči čemu se
porovnáváme.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Chybí odkazy z textu na tabulky a obrázky. Nejvíce patrné je to v kapitole Experimenty.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Literární prameny jsou vhodně zvoleny, v citacích se ale nachází pár překlepů.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizační výstup je z mého pohledu velice kvalitní. Autor vhodně navrhnul a také implementoval aplikaci pro

simulaci různých typů neuronových sítí a různých algoritmů učení. Výsledky experimentů ukazují, že simulace
dosahuje požadovanou přesnost učení pro různé problémy. Aplikace je také jednoduše rozšířitelná. Autor také
paralelizoval výpočet pomocí OpenMP. Urychlení oproti standardní implementaci je výrazné, i když nedosahuje
taký výkon jako implementace v knihovně FANN. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší nové poznatky v oblasti paralelizace výpočtu v neuronových sítích pomocí OpenMP.
9. Otázky k obhajobě
 1. Proč navržená aplikace pro simulaci nedosahuje takový výkon jako ta v knihovně FANN? Je to z důvodu

nedostatečné paralelizace výpočtu anebo jsou tu jiné problémy?
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro simulaci neuronových sítí. Jsou zde vhodně začleněny

techniky pro paralelizaci výpočtu pomocí OpenMP. Technická zpráva vhodně popisuje neuronové sítě, možnosti
akcelerace výpočtu a také jednotlivé kroky návrhu a implementace simulátoru. Jak technická zpráva, tak
realizační výstup jsou na kvalitativní úrovni. Ve zprávě se nacházejí drobné nedostatky, co se týče prezentační a
formální úrovně (složité popisy teorie i implementace, chybící odkazy na tabulky). Celkově zpracování zadaného
tématu ale hodnotím jako kvalitní a proto navrhuji hodnocení B.
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