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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání této diplomové práce považuji za průměrné, hlavním úskalím bylo seznámení se s neuronovými sítěmi a

strukturami FPNN.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání diplomové práce byly splněny a řádně zadokumentovány.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Všechny části jsou relevantní k tématu a informačně bohaté.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva je dobře strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe dobře navazují a vystihují přesné kroky

autora. Všechny důležité aspekty řešení jsou v textu popsány v potřebném rozsahu a z práce je zřejmý přínos
autora.

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typografická i jazyková stránka technické zprávy je na dobré úrovni. Zpráva obsahuje nepatrné množství

pravopisných chyb a překlepů. V práci se vyskytují některé typografické nedostatky (např. jednopísmenné výrazy
na koncích řádků). Nedostatky však nejsou zásadního charakteru a nenarušují výrazně čitelnost.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Literatura dostatečně pokrývá řešenou problematiku. Internetové zdroje by bylo vhodné citovat dle normy. Autor

jasně odděluje vlastní práci od převzaté.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Vytvořený realizační výstup je prakticky využitelný a oproti původní implementaci, na kterou práce navazuje, se

jedná o skok kupředu. Výsledný nástroj je rychlejší a obsahuje řadu rozšíření, např. simulování výskytu poruch
nebo paralelní zpracování. Škoda jen, že odolnost proti poruchám nebyla detailněji představena a otestována.
Zdrojové kódy implementace by zasloužily podrobnější komentování.

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený realizační výstup je prakticky využitelný simulátor v jazyce C++ pro simulaci neuronových sítí

definovaných pomocí struktur FPNN. Vytvořený nástroj by měl sloužit k dalšímu výzkumu vedoucího práce.
9. Otázky k obhajobě
 Co mělo podle Vás největší vliv na tak významné zrychlení běhu simulace oproti implementaci v jazyce

Python?
V práci jste se rovněž zaměřoval na implementaci technik zajišťující odolnost neuronové sítě proti
poruchám, prováděl jste nějaké experimenty i v této oblasti?

10. Souhrnné hodnocení 82 b. velmi dobře (B)
 Práce je kvalitně zpracována. Autor dobře uvedl čtenáře do řešené problematiky a stejně tak dobře představil

své řešení. Účinnost řešení experimentálně ověřil. Výstupem práce je prakticky uplatnitelný simulátor, který
předčil a rozšířil předchozí řešení. Navrhuji proto hodnocení stupněm B.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2016
  .................................
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