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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        

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   
Kladně hodnotím fakt, že práce obsahuje srozumitelný teoretický úvod do problematiky 
neuronových sítí. Na začátku kapitoly "Teorie neuronových sítí" autor zmiňuje "publikace o 
neuronových sítích, které četl", citace v této části jsou však (až na jednu výjimku) z wikipedie. 
Přitom má autor v literatuře knihu KRIESEL, David. A Breif Introduction to Neural Networks, 
ze které však cituje pouze u popisu algoritmu zpětného šíření.
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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  
Knihovna na první pohled neumožňuje některé základní operace, např. rozdělení dat na 
trénovací a testovací, nicméně je možné nechat už natrénovanou síť vyhodnotit libovolná data 
(kterým se ale říká trénovací), takže zmíněnou funkcionalitu vlasně obsahuje, i když poněkud 
skrytě. Také některé parametry by bylo dle mého názoru vhodnější pojmenovat tak, jak bývá 
v komunitě lidí pracujících s neuronovými sítěmi zvykem  (např. počet iterací se jmenuje 
Time). Uživatelům by to usnadnilo orientaci v knihovně.
Na druhou stranu grafický editor nabízí i různá detailní nastavení, která nebývají běžná (např. 
ruční nastavování vah). 
Kladně hodnotím také názornou vizualizaci sítí (i když pro SOM jenom ve 3D - proč ne i ve 
2D?)

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 27. 8. 2014 Podpis
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