POSUDEK VEDOUCÍHO
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Klepněte sem a zadejte text.
Klepněte sem a zadejte text.
Zvolte položku.
Zvolte položku.
Klepněte sem a zadejte text.
Klepněte sem a zadejte text.
Klepněte sem a zadejte text.

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář.

Splnění zadání

splněno

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Splnil zadání ve všech bodech. Experimenty na reálném robotu jsem omezené. Bod 5 zadání, požadující ozkoušení

naučené policy na reálném robotu, nevyžaduje rozsáhle reálné experimentální vyhodnocení. Slouží pouze jako
podklad pro diskuzy o problémech spojených s přenosem modelu.
Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
S Teymurem jsem spolupracoval již před DP na semestrálním projektu. Po celou dobu naší spolupráce byl velmi aktivní a
docházel na schůzky pravidelně.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Teymur nastudoval a citoval více než 60 článků a vybrané metody naimplementoval, rozšířil a experimentálně vyhodnotil.
Odbornost a hloubka porozumnění dané problematice přesahuje obvyklé nároky na závěrečnou práci.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Formální zápisy a jazyková stránka bez výhrad. Typografická úprava práce by mohl být lepší (font v obrázcích či zarovnání
textu v algoritmech), ale nepovažuji to za problém.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.

Široký záběr, korektní citace.
Další komentáře a hodnocení
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Teymur měl snahu, přečetl a naimplementoval mnoho různých metod. V některých případech šel za stav
současného poznání (např. použití generativních adversialních siťí na problém imitation learning). Zvláště
pozitivně hodnotím samostatnost jak při hledání adekvátních publikací, tak při realizaci experimentů.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 24.1.2018

Podpis:
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