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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Průměrněnáročné

Zadání
Hodnocení nároč
nosti zadání závě
reč
né práce.

Splnění zadání

splněno.

Zvolený postup řešení

správný

Odborná úroveň

C  dobře

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B  velmi dobře

Výběr zdrojů, korektnost citací

A

Posuď
te, zda př
edložená závě
reč
ná práce splň
uje zadání. V komentář
i př
ípadněuveď
te body zadání, které nebyly zcela
splně
ny, nebo zda je práce oproti zadání rozšíř
ena. Nebyloli zadání zcela splně
no, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
př
ípadněi př
íč
iny jednotlivých nedostatků
.
Všechny body byly splně
ny.
Posuď
te, zda student zvolil správný postup nebo metody ř
ešení.
Student naimplementoval trénování statistického akustického modelu v souladu s doporuč
enými postupy nástroje Kaldi i
distribuovaného klustru Metacentra.

Posuď
te úroveňodbornosti závě
reč
né práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladůa dat
získaných z praxe.
Práce je zamě
ř
ená na implementaci a student č
asto popisuje velmi detailnědrobné problémy. Bohužel č
asto ale nezmiň
uje
hlavní myšlenku. Nejvíce je to vidě
t v teoretickém úvodu, který obsahuje zmatenou terminologii až př
íliš obecná a pak
nepravdivá tvrzení. Experimentální č
ast je popsána již kvalitně
.
Posuď
te správnost používání formálních zápisůobsažených v práci. Posuď
te typografickou a jazykovou stránku.
Práce je napsáná srozumitelně
, ale zdlouhavě
. Vzhled k délce textu je př
irozené, že v ně
kterých pasážích je možné najít
př
eklepy. Ně
které ilustrace se zdály být zavádě
jící.

Vyjádř
ete se k aktivitěstudenta př
i získávání a využívání studijních materiálůk ř
ešení závě
reč
né práce. Charakterizujte výbě
r
pramenů
. Posuď
te, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ově
řte, zda jsou všechny převzaté prvky řádněodlišeny od
vlastních výsledkůa úvah, zda nedošlo k porušení citač
ní etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citač
ními
zvyklostmi a normami.

Důležité publikace byly správněcitovány.
Další komentáře a hodnocení

Vyjádř
ete se k úrovni dosažených hlavních výsledkůzávě
reč
né práce, např
. k úrovni teoretických výsledků
, nebo k úrovni a
funkč
nosti technického nebo programového vytvoř
eného ř
ešení, publikač
ním výstupů
m, experimentální zruč
nosti apod.
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Vložte komentář(nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které
by měl student zodpovědět při obhajobězávěrečné práce před komisí.
Student zjevnězvládl replikování zajímavých experimentůna distribuovaném klustru s vlastními daty.
Úloha to je sice myšlenkověpřímočará, ale implementačněa časověnáročná. Experimentální část byla
kvalitnězpracovaná a reportována. Přínos práce je zejména v nastavení distribuovaného systému Metacentra
pro experimentování.
Bohužel v textu práce se nepodařilo studentovi jasnězasadit implementovanou problematiku do kontextu.
Na druhou stranu experimentální část, tedy část, které se student přímo věnoval, byla velmi pěkněpopsána.
Dle mého názoru, by text práce zasloužil lepší jazykovou kontrolu.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm
B  velmi dobře
.

1. Kolik času jste strávil nastavením Metacentra a kolik času Vám to ušetřilo při experimentování?
2. Doporučil byste systém PBS a jeho nastavení v Metacentru pro použití? Co mohou spravovatelé
Metacentra zlepšit v nastavení PBS?
3. Jaké jsou alternativy k SGE a PBS? Jaké mají výhody?

Datum: 2. června. 2016

Podpis: Ondřej Plátek
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