
POSUDEK OPONENTA
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I. IDENTIFIKACE

Název práce: Algoritmus kontinuální evoluce

Jméno autora: Tomáš Jiran

Typ práce: bakalářská

Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL)

Katedra/ústav: Katedra počítačů

Oponent práce: Jan Drchal

Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročněší

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Teorii potřebnou k pochopení pokročilého evolučního algoritmu CEA i jeho implemen-
taci považuji za náročnou.

Splnění zadání splněno

Posud’te, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uved’te body za-
dání, 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.

Zadání bylo splněno.

Zvolený postup řešení A - výborně

Posud’te, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Zvolený postup řešení považuji za správný.

Odborná úroveň C - dobře

Posud’te úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné lite-
ratury, využití podkladů a dat získaných z praxe.

Naimplementovaný algoritmus CEA je v souladu se zadáním testován příslušnou meto-
dikou na sadě funkcí BBOB. Množství experimentů je značné, diskuze nad výsledky je
však bud’ velmi stručná nebo žádná (viz kapitola Experimenty a přílohy A a B).

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře

Posud’te správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posud’te typografickou a
jazykovou stránku.

Práce je psána kvalitní češtinou s minimem překlepů. Text je místy příliš stručný. Struč-
ností trpí zejména kapitola popisující cíl práce, algoritmus CEA.
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Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné
práce. Charakterizujte výběr pramenů. Posud’te, 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.

Zdroje jsou citovány správně.

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, publi-
kačním výstupům, experimentální zručnosti apod.

Algoritmus CEA byl v souladu se zadáním naimplementován a otestován na sadě funkcí
BBOB. Výsledný kód má dobrou úrověň. Postrádám alespoň krátký tutorial, který by
novému uživateli umožnil rychle s knihovnou začít pracovat (CD sice obsahuje třídu
ExampleExperiment, ta je ovšem netriviální a navázaná na BBOB).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uved’te případné
otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Zadání práce považuji za splněné a množství odvedené práce za značné. Největší slabi-
nou je nedostatečné vyhodnocení experimentů a stručnost některých částí textu. Předlože-
nou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm

C - dobře

Považuji za vhodné, aby se v rámci obhajoby student vyjádřil k následujícímu:

• Proč nebyla správnost vaší implementace CEA ověřena proti referenční implementaci
v jazyce Wolfram Mathematica? Předpokládám, že ji má k dispozici vedoucí práce.

Datum: 12. června 2015 Podpis:
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