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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžaduje samostudium a rešerši soudobých metaheuristických přístupů k řešení GTSP, následované návrhem 
vlastního algoritmu a jeho experimentální srovnání s existujícími přístupy na veřejných testovacích instancích. Ačkoli se 
výslovně nehovoří o tom, jak kvalitních výsledků má algoritmus dosáhnout, tak je zřejmé, že zadání patří spíše 
k náročnějším, neboť cílem je porovnání se špičkami v oboru. 

 

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. 

Nahlíženo optikou jednotlivých bodů zadání bylo provedeno mnohem více práce, než bylo požadováno. Rešerši považuji za 
kvalitní a algoritmus byl obohacen o mnoho metod, které v zadání nejsou zmíněny. 
 

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

Studentka nejprve provedla rešerši několika state-of-the-art metod, které dosti podrobně popsala a načerpala z nich 
inspiraci pro návrh vlastního algoritmu. Popis jednotlivých metod je vesměs velmi srozumitelný a čtivý, z čehož je evidentní, 
že rešeršní fáze byla skutečně důkladná. 
Za mimořádně zdařilou pak považuji experimentální část, kde je nejprve změřena základní varianta algoritmu, a následně je 
inkrementálně obohacována o jednotlivé pokročilé metody tak, že pro každou metodu je separátně změřen a diskutován její 
přínos. Vzhledem k této formě prezentace, kde každá další metoda skutečně přináší větší či menší zlepšení, v podstatě není 
prostor pro pochyby o zvoleném postupu či algoritmu jako celku. 

 

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 úroveň hodnotím jednoznačně pozitivně. Práce evidentně kombinuje celou řadu teoretických znalostí z oblastí 
teorie grafů, složitosti, optimalizace a evolučních algoritmů. Z textu je evidentní, že autorka problematice dobře rozumí. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jako u většiny technických prací jsem i v této narazil na občasné kostrbaté formulace vět, chybějící interpunkci či překlepy, 
byť lze v tomto ohledu práci stále považovat za mírně nadprůměrnou. Práce je psána čtivě a s ohledem na čtenáře, jemuž se 
snaží jednotlivé problémy vždy srozumitelně vysvětlit. To jsem ocenil zejména v rešeršní části, po jejímž přečtení jsem nabyl 
dojmu, že popsaným metodám v principu skutečně rozumím, byť jsem předtím nevěděl, že vůbec existují. Výhrady mám 
osobně hlavně k nepěkné sazbě algoritmů a pseudokódu, která působí neprofesionálním dojmem – namísto matematické 
notace se vesměs jedná o napodobování jazyka Java, nekompatibilně se systémem LaTeX. Nejblíže správné sazbě je 
Algoritmus 4, podezřele se lišící od ostatních. Dle mého subjektivního názoru by práce mohla být zpestřena více ilustracemi. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi 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. 
Autorka cituje celkem 11 externích zdrojů, což není mnoho, na druhou stranu jsem však nabyl dojmu, že se jimi zabývala 
opravdu důkladně. Zcela bez citací je pak kapitola 3 popisující genetický algoritmus, přičemž je evidentní, že se jedná o 
obecný popis principů evolučních algoritmů a nikoli Genetický algoritmus od J. Hollanda. Jistě by prospělo, kdyby i zde 
autorka podpořila některá svá tvrzení citacemi. 
 

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. 
Možná pro samotnou autorku mohl být frustrující závěr, že se na testovacích instancích nepodařilo dostihnout současné 
state-of-the-art metody. Nicméně z experimentální části je patrno, že pro postupné zlepšování výsledků udělala opravdu 
hodně. 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Diplomová práce Bc. Veroniky Crkvové se mi jako celek velmi líbila a její celkově výborná úroveň je schopna 
zastínit drobné nedostatky. 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou A – výborně. 

 
Otázky k obhajobě: 
 

1. Ve snaze zlepšit výsledky svého algoritmu jste jej neustále obohacovala o další metody, aniž byste hlouběji 
diskutovala zvolenou parametrizaci. Prováděla jste experimenty také s tím, jakou má na předčasnou 
konvergenci vliv např. míra mutace mutace nebo velikost elity? 
 

2. Opakovaně uvádíte výpočetní náročnost jako hlavní důvod, proč k nalezení nejbližšího clusteru používáte 
vzdálenost centroidů, namísto jiných metod, jako např. single-linkage nebo complete-linkage. Jste si jista, 
že tyto metody skutečně představují takový problém, zejm. když uvádíte, že Váš testovací stroj měl 8 GB 
RAM a několik jader, největší testovací instance měla 1084 uzlů a jejich umístění a rozdělení do clusterů je 
vždy statické, neměnné po celý běh algoritmu? 
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