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Předloženou práci jsem oponoval v předešlém roce a hodnotil ji stupněm F. Nyní se mi po přepracování 
opět dostala k oponování a s potěšením mohu konstatovat, že naznala výrazného zlepšení. 
 
Zadání je průměrně náročné. Vyžaduje seznámení se s novou metodou, jejím naprogramováním v 
Matlabu a testováním. Kvalitu práce do značné míry ovlivňuje část experimentální, jejíž rozsah je 
ponechán na studentovi. 

 
Po formální stránce je práce zdařilá. Až na pár překlepů a odkazy na literaturu v textech nadpisů kapitol a 
tedy i v textu obsahu jsem výraznějších pochybení nenašel. Na překlad termínu „cloud“ do českého 
„mračno“, čímž není myšlen výpočetní cloud, ale neparametricky definovaný shluk, jsem si ani po roce 
nezvykl, ale budu-li práci oponovat potřetí, asi mi to vadit přestane. 

 
Práce samotná je tvořena šesti kapitolami, ve kterých je shrnut úvod do Fuzzy logiky, následuje seznámení 
s Fuzzy systémem AnYa, jehož implementace a testování je podstatou zadání, popis implementace a část 
experimentální, v rámci které je metoda porovnána s jinými klasifikačními a aproximačními metodami. 
 
Části přehledové jsou zpracovány v rozsahu přiměřeném a kvalitě dobré. Kapitola čtvrtá, věnovaná 
implementaci, poměrně detailně rozebírá jednotlivé části programu, což v případě použití výsledků např. 
dalšími studenty jejich práci zjednoduší a urychlí, hodnotím ji velmi pozitivně. Což nás přivádí k části 
experimentální.  
 
První tři experimenty jsou zaměřeny na úlohy klasifikační a hned u prvního experimentu se musím 
pozastavit. Experiment v kapitole 5.1.1 je po technické stránce vzorně zpracovaný, výsledky jsou 
prezentovány přehledně a srozumitelně. Nicméně mám jisté výhrady k závěru, že se metoda AnYa 
vypořádala se šumem lépe než metoda k-NN pro různá k. Vzhledem k vysoké míře zašumění až 50% 
vzorků je nejspíše k=5 (tedy počet sousedů = 5) hodnota příliš malá. Lze očekávat, že s rostoucím k bude 
metoda k-NN vykazovat větší robustnost vůči zašumění. Toto nakonec naznačují i křivky v grafu č.1 (str. 
41). Až doplnění experimentů o pokusy s metodou k-NN mající i větší hodnoty k lze případně učinit závěr, 
že testovaná metoda AnYa dosahuje při zašumění lepších výsledků než metoda k-NN. Další dva 
experimenty již pracují s výsledky publikovanými, výsledky metody AnYa jsou s nimi srovnány. 
Experimenty pokračují dvěma úlohami aproximačními. V prvním experimentu student opakuje pokusy 
autorů metody AnYa. Výsledky dosažené autory metody a jejich programem jsou prakticky totožné 
s výsledky dosaženými implementací realizovanou studentem, čímž výsledek studentovy práce získává 
jistý punc důvěryhodnosti. Drobné odchylky ve výsledcích jsou v textu zdůvodněny. Poslední experiment 
ukazuje úspěšné využití metody AnYa při aproximaci MIMO systému. Ve čtyřech z pěti experimentů jsou 
výsledky dosažené naprogramovanou metodou srovnávány s výsledky publikovanými v literatuře, což 
hodnotím kladně. 
 
Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce svědčí o inženýrských schopnostech studenta a 
hodnotím ji 80 body a známkou B, velmi dobře.  



 
Otázky: 
Zkuste se podrobněji vyjádřit k výhradě u experimentu v kapitole 5.1.1. Nejlépe spusťte program pro 
metodu k-NN s k např. 7, 10  a 15 a před komisí prezentujte, zda v tomto experimentu metoda AnYa 
opravdu vykazuje lepší vlastnosti než metoda k-NN. 
 

Klasifikace : B, velmi dobře (80 bodů) 

 

V Brně dne : 26.5.2016    ..................................................... 

    Oponent  
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