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1. Informace k zadání
 Práce se zabývá implementací simulátoru struktur FPNN za účelem rychlejšího běhu ve srovnání s již existujícím

simulátorem vyvinutým vedoucím v jazyce Python. Dále bylo cílem rozšířit simulátor o vlastnosti odolnosti proti
poruchám a injektáže poruch při běhu FPNN. Výsledek práce má sloužit jako nástroj využitelný pro experimenty
související s výzkumem vedoucího.

Pro splnění práce bylo třeba nastudovat problematiku neuronových sítí a také netriviální problematiku jejich
implementace pomocí struktur FPNN a jejich rozšíření o odolnost proti poruchám. Bylo třeba provést návrh
aplikace tak, aby měla stejné možnosti jako existující simulátor a zároveň bylo třeba brát ohled na plnou
kompatibilitu s existujícím řešením a na co nejvyšší výkon.

Zadání bylo splněno.
2. Práce s literaturou
 Student využíval dodané informační zdroje a také aktivně a samostatně vyhledával další zdroje a pracoval s nimi.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student chodil na pravidelné dohodnuté konzultace. Během řešení byl aktivní, na konzultace chodil připraven a

mezi jednotlivými konzultacemi byl vždy znatelný pokrok. Veškeré pokyny a připomínky, které na konzultacích
nebo emailem obdržel vždy vhodným způsobem reflektoval ve své další činnosti. Přicházel s vlastními návrhy a
nápady. Byl iniciativní.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena v předstihu a její finální podoba byla několikrát konzultována.
5. Publikační činnost, ocenění
 
6. Souhrnné hodnocení velmi dobře (B)
 Během celého řešení práce byl student aktivní, chodil na konzultace. Mezi konzultacemi vždy dosáhl znatelného

pokroku a hodně konzultoval a dotazoval se i skrze elektronickou poštu. Samostatně řešil problémy a byl iniciativní.
Vhodně pracoval s informačními zdroji a práci dokončil v předstihu přičemž její výslednou podobu konzultoval. Z
těchto důvodů navrhuji hodnocení stupněm B.

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2016
.................................

podpis
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