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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Práce splňuje hlavní cíl zadání a je vypracována v souladu s pokyny. Pro implementaci však nebyla použita přímo knihovna
TensorFlow, nýbrž její nadstavba knihovna Keras. Zhodnocení dosažených výsledků je poměrně stručné a zasloužilo by
detailnější analýzu a popis.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 65 (D)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.



Komentář:
Rozsah práce je přiměřený jejímu obsahu. Všechny části práce obsahují dostatečné množství informací, snad jen s výjimkou
části zhodnocující praktické výsledky.

Po věcné stránce však některé části nejsou popsány přesně či dostatečně konkrétně. Toto se týká rešeršní části, ve které jsou
technologie/druhy neuronových sítí mnohdy popsány neformálně, či příliš stručně (např. sekce 2.2.6 o ESN, či chybí popis
STFT v sekci 2.4.2). Vzhledem k tomu, že práce s knihovnou TensorFlow je významná část zadání, očekával bych, že její popis
v sekci 2.5 bude mnohem detailnější. V realizační části jsou rozhodnutí o volbě parametrů pro zpracování dat mnohdy
postavena pouze na několika měřeních a zdůvodnění těchto rozhodnutí jsou popsaná někdy až příliš vágně ("je krásně vidět,
že její predikce celkem dobře kopíruje skutečné chování", atp.). Volba struktury neuronové sítě není popsaná a zanalyzovaná
takřka vůbec, příp. se odkazuje na "typické nastavení" pro LSTM, která nejsou nijak blíže popsána a není diskutována jejich
skutečná vhodnost. Část zhodnocující praktické výsledky práce (sekce 5.1) je velmi stručná a vlastnosti natrénovaných
neuronových sítí popisuje jen velmi neformálně, bez dalšího popisu konkrétních měření ("obě neuronové sítě jsou schopné
vyhodnocovat testy rychle", "klasifikace už je výrazně přesnější, zhruba kolem 90%, někdy i více").

Logická struktura a návaznost práce je v pořádku, pouze první kapitola obsahující pouze jeden odstavec o cíli práce je
zbytečná a měla by celá být obsahem Úvodu.

Kromě drobností jsem neshledal v práci žádné výrazné typografické prohřešky. V práci se nacházejí překlepy pouze v malém
množství, nicméně spousty vět jsou zbytečně větvené a složité. Z mého pohledu není volba popisu v 1. osobě jednotného
čísla vhodná. Zejména vzhledem k časté neformálnosti tak práce obsahuje nepříliš odborné působící části vět ("První, co mě
napadlo, bylo...", atp.).

Použitá literatura je veskrze elektronická, což je ovšem vzhledem k využití SW technologií pochopitelné. Citování v této práci
není provedeno příliš šťastně, neboť odpovídající zdroje jsou pouze dopsány za odstavce, ve kterých byly použity.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 80 (B)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Implementace je přehledná a využívá SW technologie, jejichž vhodnost je zdůvodněna v rešeršní částí práce. Definice
jednotlivých neuronových sítí vykazuje duplikaci kódu a obsahuje napevno nastavené konstanty - daný úsek by si zasloužil
elegantnější a parametrizovatelné provedení.

Na přiloženém CD se nachází instalační příručka a uživatelský návod k použití implementovaných modulů a návod k
reprodukci provedených testů. U instalační příručky bych uvítal uvedení kompatibilních verzí požadovaných knihoven.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

70 (C)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Hlavním výstupem práce je funkční prototyp řešení pro sledování stavu zařízení, který obsahuje mimo jiné také modul pro
analýzu zvukové nahrávky a skript pro otestování nahrávky.

V samotné práci je zmíněno, že výsledky nejsou optimální a že pro jejich zlepšení by bylo zapotřebí více času. Práce zejména
neobsahuje experimentování s různými parametry a strukturami sítí.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
Proč byly zvoleny struktury a součásti neuronových sítí právě takto? Nemůže existovat lepší konfigurace?

V práci několikrát zdůvodňujete rozhodnutí/výsledky nedostatkem času. Kolik času by bylo pro aplikovatelnost tohoto řešení
zapotřebí a na jaké činnosti by byl použit?

Jak dobře si stojí Vaše řešení vůči zmíněným konkurenčním produktům (pokud to lze porovnat)?



Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů
(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 70 (C)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Práce splňuje veškeré náležitosti a jejím výstupem je funkční prototyp, který ovšem nedosahuje svého maximálního
potenciálu. Navíc je práce psána poměrně neformálně a zasloužila by rozšířit zejména o experimentální část.

Naopak nad rámec považuji práci se zvukovými stopami, které navíc byly pořízeny speciálně pro tuto práci.

Celkově práci hodnotím jako zajímavou. Vzhledem ke zmíněným nedostatkům však doporučuji hodnotit známkou C.

Podpis oponenta práce:


