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Diplomová práce se zabývá vytvořením softwarového produktu pro predikci konicity 
krystalizátoru pomocí metod umělé inteligence. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních celků. V první a druhé části diplomant 
popisuje metody umělé inteligence a krystalizátor. V třetí části diplomant popisuje data pro 
trénovací množinu UNS, dále popisuje komplexně vyvinutý SW produkt. Ve čtvrté části 
diplomat ukazuje, jak byl program testován na reálných datech, a jak diplomant 
experimentoval s jednotlivými vstupy při predikci konicity krystalizátoru. V závěru práce 
diplomant poukazuje na možné jednoduché rozšíření programu o jiný typ krystalizátoru. 
 

Formální náležitosti práce - chyby a opomenutí: 

Diplomová práce je v některých částech až moc zbytečně konkrétní, hlavně co se týče popisu 
programu a popisu SW prostředků. Nadpisy nejsou sjednoceny do stejného formátu, dále 
texty v některých částech na sebe nenavazují (např. strany 6-9, 12-14, 20-21, 24-29, 30-32, 
40-42). Některé kapitoly by bylo vhodné umístit v jiném pořadí tak, aby lépe na sebe 
navazovaly. Na straně 21-22 jsou tabulky bez bližšího vysvětlení. Očekával bych jen ukázku, 
ne celou tabulku s hodnotami, které se měří u krystalizátoru. Na straně 40 diplomant píše o 
experimentu, ale jeho smysl diplomant nevysvětlil, navíc obrázek č. 30, kde je výsledek 
experimentu není čitelný. 

 

Dotazy na autora k obhajobě: 
 
 Vysvětlete, proč využíváte stejnou neuronovou síť pro 18 predikcí hladin? 
 Vysvětlete, jak probíhalo experimentování s daty a co se měnilo na vstupních a výstupních 

veličinách?  
 Je možné zmenšit trénovací množinu nebo je to už konečný stav? 
 

Celkové zhodnocení diplomové práce a její klasifikace: 

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

Práci doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 
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