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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

1.    Náročnost a další
komentář k zadání

1=mimořádně náročné zadání,
2=náročnější zadání,
3=průměrně náročné zadání,
4=lehčí, ale ještě dostatečně náročné zadání,
5=nedostatečně náročné zadání

Popis kritéria:
Podrobněji charakterizujte diplomovou (bakalářskou) práci a její případné návaznosti na předchozí nebo běžící projekty. Dále posuďte, čím je zadání této ZP náročné. (U obtížnější
ZP lze dále tolerovat některé nedostatky, které by u ZP standardní obtížnosti tolerovány nebyly; a naopak u jednoduché ZP mohou být zjištěné nedostatky hodnoceny přísněji.)

Komentář:
Jedná se o náročnější zadání. Predikce zvukového úseku s následnou klasifikací stavu za použití knihovny TensorFlow je v
neuronových sítích novější odvětví.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

2.    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 splňuje zadání. V komentáři uveďte body zadání, které nebyly zcela splněny, případně rozšíření ZP oproti původnímu zadání. Nebylo-li zadání zcela
splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků.

Komentář:
Studentka splnila zadání dle pokynů vedoucí práce. Knihovna TensorFlow byla po domluvě v práci zahrnuta pomocí knihovny
Keras, která slouží jako uživatelsky příjemnější nádstavba. K tomuto kroku bylo přistoupeno kvůli nevelkým zkušenostem
studentky s neuronovými sítěmi. Tímto krokem nebyla nijak změněna možnost použitelnosti celkového výsledku. Nad rámec
zadání studentka vytvořila nástroj pro označení chybových stavů v získaných zvukových nahrávkách.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 4:

3.    Rozsah písemné zprávy 1=splňuje požadavky,
2=splňuje požadavky s menšími výhradami,
3=splňuje požadavky s většími výhradami,
4=nesplňuje požadavky

Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části.

Komentář:
Písemná zpráva splňuje požadavky bakalářské práce.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Věcná a logická úroveň
práce

85 (B)

Popis kritéria:
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.

Komentář:
Práce je po věcné stránce srozumitelná a kapitoly jsou logicky řazené. Čtenáře práce provede od jednoduchého úvodu s
praktickými příklady pro lepší pochopení popisovaného problému k realizaci zadaného problému. Mohu vytknout zbytečně
rozvinutá a členitá souvětí v některých částech, ve kterých se mohou čtenáři napoprvé ztratit.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

5.    Formální úroveň práce 85 (B)



Popis kritéria:
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 26/2017, článek 3.

Komentář:
Práce je psána bez větších typografických chyb, objevila jsem pár předložek na konci řádků, či chybějících diakritických
znamének. V některých částech práce se nahuštěně opakují slovní obraty. Odkazy jsou v práci použity v jednotném stylu.
Formální náležitosti popsány ve směrnici práce splňuje.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Práce se zdroji 90 (A)
Popis kritéria:
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení ZP. Charakterizujte výběr studijních pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní
zdroje nebo zda se pokoušel řešit již vyřešené problémy. 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.

Komentář:
Studentka aktivně vyhledávala informace o zadaném problému, následně zdroje řádně citovala v bakalářské práci.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

7.    Hodnocení výsledků,
publikační výstupy a
ocenění

75 (C)

Popis kritéria:
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků ZP, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení,
apod. Případně také zhodnoťte, zda software nebo zdrojové texty, které nevytvořil sám student, byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.
Popište případnou publikační činnost a získaná ocenění související s řešením této ZP.

Komentář:
Výstupem práce je navržené řešení pro sledování stavu zařízení, které je implementováno v jazyce Python. Obsahuje funkční
řešení zpracování zvukových souborů a jejich následnou úpravu pro vstup do neuronové sítě. Ukázka výsledné predikce a
klasifikace je spustitelná dle přiloženého návodu. Studentka mohla přidat pochopitelnější výpisy v konzoli, které na první
pohled nejsou jasné.
Pro trénování jsou menším nedostatkem nesourodé pickle soubory.
Získané výsleky predikcí dosahují uspokojivých výsledků, pro přesnější výsledky by bylo nutné nastavením a laděním
navržené neuronové sítě strávit mnohem více času, než studentka ke konci měla k dispozici.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - nehodnotí se

8.    Komentář o využitelnosti
výsledků

Popis kritéria:
Uveďte, zda hlavní výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky a/nebo přinášející zcela nové poznatky. Uveďte možnosti využití výsledků ZP v praxi.

Komentář:
Návrh řešení, nebo jeho části může být použit v průmyslu pro včasnou detekci možného chybového stavu zařízení a umožnit
včasný zásah opraváře.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - následující škálou 1 až 5:

9.    Aktivita a samostatnost
studenta v průběhu řešení

9a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
9b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně připraven (9a).
Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (9b).

Komentář:
Studentka přišla s vlastním nápadem sběru zvukových stop pro další zpracování. Také zajistila způsob pořizování zvukových
nahrávek a dala si práci s co nejvhodnějšími podmínkami pro pořizování zvukových záznamů. Popis zvukové místnosti je v
odevzdané práci. Dosažené pokroky studentka prezentovala na domluvených setkáních.
Navíc studentka vytvořila nástroj pro zpracování získaných zvukových záznamů a jejich třídění.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení - bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

10. Celkové hodnocení 80 (B)
Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP studenta, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení
v předchozích jednotlivých kritériích 1 až 9.



Text hodnocení:
Cílem práce bylo navrhnout možné řešení pro průběžné sledování stavu zařízení pomocí predikce zvukové stopy a následné
klasifikace predikované části. Výstupem práce je řešení navrženého postupu v jazyku Python, který je dostupný na
přiloženém médiu. Součástí je také ukázka postupu trénování sítí pro klasifikaci a predikci na části použitých zvukových
záznamů.
Studentka samostatně navrhla postup získávání zvukových záznamů a jejich následné zpracování. Následně nastudovala
problematiku rekurentních neuronových sítí a za pomocí konzultací navrhla vlastní model neuronové sítě pro predikci i
klasifikaci. Pro následné nastavování sítí pro lepší přesnost a možnost predikce delšího úseku již nezbylo před odevzdáním
mnoho času, proto navržené sítě nedosahují skvělých výsledků. Získané výsledky jsou pro ukázku dostačující.
Teoretická část práce je psána srozumitelně i s příklady pro lepší představu pro ty, kteří se s neuronovými sítěmi ještě
nesetkali.
Body zadání byly splněny.

Podpis vedoucího práce:


