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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  Hybrid algorithm for the Dubins Traveling Salesman Problem with 

Neighborhoods 
Jméno autora: Daniel Váchal 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Ing. Jan Drchal, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

 
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. 
Všechny body zadání jsou splněny. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolené řešení považuji za správné. Zvolené spojení SOM a Memetického algoritmu je dobře zdůvodněno. 

 
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. 
Práce má velmi dobrou odbornou úroveň, je zřejmé, že se student v problematice orientuje.  Volba testovacích dat mohla 
být lépe zdůvodněna (viz dotaz na studenta níže). 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Textová část je psána kvalitní angličtinou s minimem překlepů. Práce je dobře strukturována. Drobnou námitku mám ke 
grafům na obrázcích 6.1 a 6.2 – sjednocení osy y by vedlo k lepší čitelnosti. Zásadnější výhrady mám pak k sekcím na 
stranách 20 až 23, které by potřebovaly detailnější diskuzi. 

 
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. 
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, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Práce prošla od předchozí verze radikálním zlepšením. Drtivá většina mých původních připomínek byla zapracována. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí 
 
Pro studenta mám následující dotazy: 

1) Ve které části vámi navržené metody (viz Algoritmus 2) dochází ke gradientní optimalizaci memetické části 
popsané na straně 8? 

2) Testovací data jste generoval sám. Nebyly k dispozici instance v rámci vámi odkazované literatury? Nebylo 
možné přímo porovnat vaše výsledky s dříve publikovanými výsledky? Mohl byste tak např. ověřit 
správnost implementace dílčích metod SOM a memetického algoritmu.  
  

Celkově jsem s prací spokojen. Vzhledem k nejasnostem souvisejícím s volbou testovacích dat a stručnějšího 
vyhodnocení experimentů hodnotím závěrečnou práci klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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