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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 
 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání     
Splnění zadání     

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     

Komentář   Práce se zabývá automatickou identifikací ptačích zvuků v přírodě. Konkrétně se 

jedná o detekci jednotlivých ptačích druhů na základě anotovaných nahrávek ptačího zpěvu z 

lesa. Byla provedena analýza stávajících postupů a metod na řešení tohoto problému a 
následně bylo porovnáno několik typů neuronových sítí (MLP, CNN, RNN, CRNN) a 

proveden závěr a představení nejlepší metody. Zároveň byla vytvořena i jednoduchá aplikace, 
která umožní ornitologům i dalším uživatelům trénovat vlastní neuronové sítě na automatické 

rozpoznávání dalších ptačích zvuků. Zadání i rozsah práce jsou rámcově splněné, nicméně 

textová i programová část práce jsou nekompletní a nedodělané a obsahují značné nedostatky 
a byly odevzdány i přes nedoporučení k odevzdání. 
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     

Analýza     

Vývojová dokumentace     
Uživatelská dokumentace     

Komentář   Práce je mimo úvod a závěr členěna do devíti kapitol. První kapitola představuje 
úvod do strojového učení a jeho typy, druhá kapitola seznamuje s úvodem do neuronových 

sítí, jejich původem a využitím a problémy s nimi spojenými. V dalších kapitolách jsou potom 

popsány typy neuronových sítí, které jsou dále použité v práci pro jejich porovnání na 
problému automatické detekce ptačích zvuků. Ve třetí kapitole je popsán vícevrstevný 

perceptron, ve čtvrté konvoluční sítě a v páté rekurentní neuronové sítě. Šestá kapitola velice 
stručně pojednává o ornitologii a o ptačích zvucích. Sedmá kapitola popisuje data použitá pro 

porovnávání různých druhů neuronových sítí a popisuje typ a předzpracování dat nezbytné 

pro trénovaní sítí. V osmé kapitole jsou provedeny a vyhodnoceny experimenty a v poslední 
kapitole je popsaná vytvořená aplikace včetně programové a uživatelské dokumentace. 

    Práce je psaná v angličtině. Text práce je dobře strukturovaný, přehledný a čitelný. Jeho 
největší slabinou je gramatika. Vyskytuje se zde velké množství překlepů. Jako příklady 

mohu uvést chybějící, nebo naopak přebývající tečky za větami, špatné použití čárek mezi 

větami, chybějící spojovníky slov, či opakující se dvojice stejných slov za sebou. Většinou to 
jsou chyby, které by se daly opravit důkladným iterovaným přečtením celého textu. Práce také 

obsahuje poměrně dost gramatických chyb jako špatný tvar sloves v příčestím minulém, 
opomenutí tvaru sloves ve 3. osobě jednotného čísla, nevhodně použitá slova, chybějící členy 

a občas trochu nelogické věty a jejich navazování (například v kapitole 2.4.2).  

    Co se týče věcné stránky, tak teoretický úvod do umělé inteligence, strojového učení a 
neuronových sítí je velmi dobrý. Úplně ale chybí část rešerše, která by popisovala, jaké se pro 

problematiku rozpoznávání ptačích zvuků aktuálně používají metody a postupy. Části vlastní 
práce jsou také dosti krátké, například chybí detailnější popsání způsobu předzpracování dat, 

pořádně se nepopisuje vstupní formát dat. Víc pozornosti by si zasloužila i část o aplikaci a 

uživatelské dokumentaci, které je velice stručně shrnutá a nejsou v ní řádné detailnější 
informace. Chybí například informace o tom, jak si program pustit, a instalační balíček, který 

by uměl naimportovat všechny potřebné knihovny, takže uživatel neznalý programování (pro 
které je program určen), by měl se spuštěním problém. Závěr a diskuze jsou velice stručné a 

neobsahují pořádné zdůvodnění výsledků a ani rozbor. Co se týče faktických chyb, tak v práci 

přebývají list zkratek a přílohy, které neobsahují žádné položky. 

 



3 / 3 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     

Stabilita implementace     

Komentář   Kvalita zpracování implementační práce je spíše horší. V kódu se téměř 
nevyskytují komentáře a nebyla vytvořena ani žádná programátorské dokumentace. 

Formátování kódu je nestrukturované, kód je tedy celkem nepřehledný a hůře se v něm 
orientuje.  

Samotná uživatelská aplikace je z grafického hlediska velice jednoduchá, ale přehledná, 

stručně je popsána i v textu práce. Bohužel v ní chybí nějaká nápověda nebo tutoriál, který by 
byl určitě potřebný, zvláště pokud má být aplikace určena běžným uživatelům. K práci nebyla 

přiložena žádná data, ani návod, kde a jak si data stáhnout a předzpracovat, takže se program 
nedal otestovat bez dodatečné žádosti autora o data. Po dodatečném získání dat bylo možno 

aplikaci pustit a otestovat. Aplikace sice funguje, po nakonec se i podaří data úspěšně načíst, 

ale při trénování se program zasekne a tváří se že “neodpovídá”, což není úplně šikovné, 
jelikož by to spoustu lidí mohlo zmást. Navíc i chybí oznámení, že proces trénování skončil, 

aplikace zase začne z ničeho nic opět “odpovídat”. Bylo by vhodné doplnit nějakou formu 
oznámení, že trénování probíhá, zvláště když tento proces trvá řádově hodiny. Během 

samotného trénování by bylo vhodné vypisovat průběh, aby uživatel věděl, že se opravdu 

stále něco děje. Ideálně pomocí grafu zobrazujícího vývoj accuracy s možností dřívějšího 
zastavení trénování, když už se model zdá dosti dobrý, případně pomocí výpisu odhadované 

zbývající a už uběhlé doby trénování. Při chybném požadavku v aplikaci nevyskakují žádné 
chybové hlášky, takže uživatel nemá jak zjistit, že se něco nepovedlo a případně zjistit co a 

nějak to vyřešit. Opakované použití aplikace taktéž nefunguje, je potřeba ji celou vypnout a 

zapnout a znovu načíst data a trénovat nový model. Načíst aplikací dříve natrénovaný model a 
jeho aplikování na data se také nezdařilo. Aplikace je nekompletní a je v ní potřeba ještě 

hodně věcí dodělat a také ji pořádně otestovat a doladit. 

 

Celkové hodnocení Dobře (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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