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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Evoluční metaheuristiky pro zobecněný problém obchodního cestujícího 
Jméno autora: Veronika Crkvová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Kubalík, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: CIIRC, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo navrhnout, naimplementovat a experimentálně ověřit evoluční algoritmus pro problém zobecněného 
obchodního cestujícího (GTSP – Generalized Traveling Salesman Problem). Od studentky se tedy očekávalo, že provede 
rešerši v oblasti (G)TSP se zaměřením na existující metaheuristické přístupy pro řešení GTSP. V návaznosti na tuto analýzu 
potom navrhne a naimplementuje vlastní algoritmus pro řešení GTSP. Ten experimentálně otestuje na veřejných instancích 
GTSP a výsledky zhodnotí. GTSP představuje složitou optimalizační úlohu s omezeními. To přináší komplikace zvláště pro 
metody typu evolučních algoritmů. Zadání tedy představuje výzvu, nicméně hodnotím ho jako průměrně náročné. 
 

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. 

Práce ve všech bodech splňuje zadání. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce B - velmi dobře 
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. 
Studentka pracovala průběžně, pravidelně se mnou konzultovala svůj postup. Na schůzky docházela připravena. Tam jsme si 
vždy vytipovali následující dílčí úkoly, které do příští schůzky plnila. Jedinou výtku mám k menší schopnosti studentky 
samostatně navrhovat řešení dílčích problémů.  

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce na standardní úrovni. Je vidět, že studentka pronikla do řešené problematiky. K tomu musela 
uplatnit poměrně solidní znalosti získané během studia.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální ani jazykové stránce nemám žádných výhrad. Práce je přehledně strukturována, psána kultivovaným stylem. 

 

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. 
Studentka nastudovala dostatečné množství relevantní literatury. Veškeré převzaté informace řádně cituje. 

 



 

2/2 

 

POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 zručnost i apod. 
Studentka naimplementovala evoluční algoritmus s nepřímou reprezentací, který postupně doplnila několika zlepšujícími 
strategiemi. Nicméně, výsledky stále zaostávají za nejlepšími porovnávanými metodami. Bohužel, kvůli nedostatku času již 
nestihla naimplementovat další vylepšení, která měla potenciál dosahovaná řešení ještě zlepšit.  
Na druhou stranu program je velice dobře navržen a naimplementován, takže jsem neměl problém jej sám dále rozšířit. 
S tím, že dosažené výsledky předčí nejlepší z porovnávaných algoritmů i na těch největších instancích. Což ukazuje, že 
studentka byla na dobré cestě. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

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

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
 
 
 
 
Datum: 27.5.2015     Podpis: 


