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Diplomová práce se zabývá vytvořením neurogenetického algoritmu pro tvorbu 

optimální doby obnovy v technologickém procesu. V teoretické části diplomantka obecně 

popisuje data mining, neuronové sítě a genetický algoritmus. V praktické části pak popisuje 

postup optimalizace údržby a Weibullovo rozdělení. Dále je zde porovnání skutečných dat a 

modelovaných dat z programu Statistica. V závěru je pak implementace kódu 

neurogenetického algoritmu do MATLABU. 

 

Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí: 

V diplomové práci jsou v teoretické části rozsahově nevyvážené kapitoly. Množství 

obrázků od kapitoly 8 převyšují psaný text, např.: obrázky 19 až 29 popisují konkrétní kroky 

jak načíst data, nastavit parametry UNS a její výsledky učeni. Zde není nutné tolik obrázku, 

stačilo vybrat pouze hlavni korky nastavení UNS a zbytek umístit do přílohy. Některé obrazy 

mají stejný popis jak v textu tak, v názvu obrázku a některé obrázky nejsou citovány v textu 

vůbec. Kapitola 10 a 11 je prakticky bez textu a jsou zde jen obrázky, tabulky a části 

programovacího kódu.  

Diplomová práce po obsahové stránce je dostatečně zpracována. V práci se ojediněle 

nacházejí chyby a překlepy, které nijak nenarušují smysluplnost a návaznost textu. 

  

Dotazy na autora k obhajobě: 

 V jakém dalším průmyslovém odvětví byste využila vámi navržený systém? 

 Proč jsou pro stanovování parametrů Weibullova rozdělení užity dvě neuronové sítě a 

není užitá jedna neuronová síť, když vstupní trénovací množina je pro obě neuronové 

sítě stejná? 

Celkové zhodnocení diplomové práce a její klasifikace: 

Diplomová práce plně odpovídá obecným požadavkům na její formální a obsahovou stránku. 

Jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Úprava a jazykové vyjadřování jsou na dobré úrovni. 

Diplomant splnil všechny body v zadání diplomové práce. Práce odpovídá obsahem i formou 

předpisům pro diplomové práce. 

 

Celkové hodnocení práce :   „velmi dobře“ 

 

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 
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