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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Křížení pro diferenciální evoluci s detekcí závislostí 
Jméno autora: Vojtěch Voráček 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Ing. Jiří Kubalík, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: CIIRC, ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tato práce se zabývá návrhem operátoru křížení pro algoritmus diferenciální evoluce, který by zohlednil závislosti mezi 
proměnnými. Jedná se o standardní zadání o průměrné náročnosti. 

 

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. 

Student splnil zadání ve všech bodech. 
 

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

Student postupoval přesně dle zadání. Nastudoval relevantní literaturu. Na základě provedené rešerše si pro svoji práci 
vybral dva způsoby reprezentace závislostí mezi proměnnými a dvě metody pro identifikování těchto závislostí. S jejich 
využitím navrhnul operátor křížení ve čtyřech variantách. Navržené operátory experimentálně ověřil na standardních 
testovacích funkcích. Jejich výkonnost porovnal jednak s jednoduchým uniformním křížením, které zcela ignoruje závislosti 
a také s křížením, které má k dispozici přesný model závislostí mezi proměnnými pro daný problém. Experimenty pečlivě 
zpracoval a kriticky zhodnotil. 

 

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 kladně. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po jazykové stránce nemám výhrad. Práce je napsána velice srozumitelně, s malým množstvím chyb a překlepů. 

 

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. 
Počet citovaných zdrojů je nadprůměrný. Ukazuje to na poctivou rešeršní fázi. Pouze malá chybka, u reference [15] došlo ke 
zdvojení jmen autorů. 
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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. 
 

 
 
 

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. 
 

Student prokázal schopnost proniknout do daného tématu. Experimenty jsou dobře zpracovány a odprezentovány. 
Dosažené výsledky jsou velice slibné. 

 

Do diskuze mám následující otázky: 

1. V původním algoritmu DE, viz Algorithm 2, se pro každého jedince v populaci vygeneruje jeden potomek. 
Naproti tomu u DE s detekcí závislostí, Algorithm 3, se pro každého jedince vygeneruje několik kandidátních 
potomků. Nemůže toto také stát za lepší výkonností DE s detekcí závislostí? 

2. V kapitole 5.1.1 uvádíte nastavení parametrů, použité v experimentech. Jak jste tyto hodnoty našel? Použil 
jste nějakou metodu pro ladění parametrů? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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