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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Algoritmy výpočetní inteligence pro rekonstrukci teplotních polí v 
turbomotoru 

Jméno autora: Radek Hofírek 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky 
Oponent práce: Ing. Cyril Oswald, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Ústav přístrojové a řídicí techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma rekonstrukce teplotního pole v řezu leteckého turbomotoru z měřených dat považuji za náročnější. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Zadání považuji za splněné, menší výhrady mám k z mého pohledu nedostatečným shrnutím závěrů z celé práce a 
nejasností, zda se v daném případě jedná skutečně o predikci hodnot, jak je v práci uvedeno.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup je správný bez ohledu na úspěšnost řešení. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň považuji za dobrou, autor provedl dostatečnou rešerši dané problematiky z odborných zdrojů a využil i 
znalostí získaných studiem. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň je dobrá, v práci jsou občasné nedostatky ve formě překlepů apod. Přehled použité literatury je díky 
zvolenému formátu nepřehledný. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Výběr zdrojů je správný, citace jsou korektní, i když s nimi autor na můj vkus trochu šetřil, nebo je ne vždy umístil úplně 
jednoznačně, a není tak jasné která část textu je čerpána z jiných zdrojů a která je vlastním dílem autora. Pokud by se 
zdroji pracoval trochu šířeji, pak by například neoznačil profesionálního hráče Go pana Fan Hui za autora programu 
AlphaGo (první poražený profesionál tímto programem a následně člen vývojářského týmu). 

 

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. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Práci navrhuji hodnotit stupněm C - dobře pokud autor uspokojivě odpoví na následující otázky. 
 

1. Na obrázku 7.9 uvádíte rozdělení dat na trénovací, validační a testovací sadu. Chápu, že k povaze 
dodaných dat jste jinak postupovat nemohl, je ale takovéto rozdělení správné? Tato otázka se týká 
zejména výběru testovací sady. 

2. Na obrázku 4.2 uvádíte vizualizaci aktivační funkce ReLU dle vzorce 4.3., je tento graf, s ohledem k tvaru 
křivky v počátku správně? 

3. Průměrná odchylka MLP od skutečné hodnoty je 13%, což je celkem dost. Týká se to normalizovaných dat, 
nebo původních dat? Pokud normalizovaných, kolik je tato odchylka v původních datech? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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