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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání mimořádně náročné
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadani hodnotim jako mimoradne narocne, protože se zabyva zcela novym pristupem ke strojovemu uceni, takze student 
nemohl vychazet ze standardnich metod a znalosti ze studia, ale musel nejprve nastudovat netradicni postupy neuralne-
symbolicke integrace a grafovych neuronovych siti.

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.

Bez vyhrad. Tezistem zadani práce (v praci z KOSu oriznute) byla implementace vlastni Python knihovny, která je zdarila.

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.

Aktivita a samostatnost studenta byla od zacatku vyborna, dokazal se rychle zorientovat v narocnem problemu a 
implementacne byl velmi zrucny. Taktez prichazel s vlastnimi napady a vylepsenimi a pracoval soustavne.

Odborná úroveň A - výborně
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Odbornou uroven hodnotim jako vysoce nadstandardni, protože hned několik vystupu práce z kapitoly 6 saha z hlediska 
expresivity za hranice stavajiciho state-of-the-art v oblasti grafovych neuronovych siti.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Text práce je obsahove pekny, ale prilis strohy, coz je vzhledem k netradicnosti a komplexite práce trochu nestastne. 
Student na muj vkus prilis zkomprimoval popis postupu a principy vytvorene knihovny. Napriklad principy propojeni logiky a 
grafovych siti, a diskuze kolem funkce logickych promennych, by zaslouzily mnohem vice rozvest. Student se sice odkazuje 
na prislusne externi materialy, avsak práce tak není samostatne zcela srozumitelna, a pro neznaleho ctenare bude asi celkem
narocna na pochopeni.

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.

V poradku.
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Další komentáře a hodnocení
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.

Viz celkove hodnoceni.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Prace rozvadi inovativni koncept vyuziti relacni logiky pro rozsireni expresivity grafovych neuronovych siti, které 
jsou velmi aktualnim tematem v oblasti hlubokeho uceni. Teoreticke koncepty práce stavi na metode LRNN, 
kterou student rozsiruje propojenim s moznostmi jazyka Python a prislusneho ekosystemu. Teziste práce je tak 
především implementacni, a vystupem je zdarily modelovaci jazyk, ktery umoznuje snadnou tvorbu vysoce 
expresivnich ucicich programu, presahujici vyjadrovaci moznosti stavajicich modelu a knihoven.

Jedinou zasadni vytku mam k textu práce, který je prilis strohy, ale samotna knihovna, která je hlavnim vystupem 
práce, je velmi zdarila.

Typo v popisku Listing 3.14

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.

Datum: 24.8.2021 Podpis:
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