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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Grafový simplexový algoritmus pro minimalizaci diskrétní energie 

Jméno autora: Dmitrii Mikhailov 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Vedoucí práce: doc. RNDr. Daniel Průša, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: FEL, Katedra kybernetiky, Skupina strojového učení 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo navrhnout a implementovat speciální simplexový algoritmus, který je vzhledem ke svému rozsahu náročný 
jak na přesný popis, tak i na odladění.  
 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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. 

Algoritmus byl naimplementován, nebyl však důkladně otestován na náhodně generovaných instancích s proměnlivou 
velikostí a na instancích z počítačového vidění, jak vyžadovalo zadání. Práce z tohoto důvodu nepodává analýzu chování 
algoritmu.  
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce D - uspokojivě 
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. 
Student byl schopen samostatně číst materiály týkající se algoritmu a postupně pochopil jeho princip. Postup byl ale pomalý. 
Konzultace se několikrát z různých důvodů na straně studenta přesunovaly na jiný termín. Během konzultací chyběla 
studentovi schopnost popsat aktuální problémy, kterým při řešení čelí. Převládalo ujišťování, že je vše jasné a že algoritmus 
je hotový. Plně funkční implementace mi ale byla předvedena až před odevzdáním práce.  

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student byl schopen využít znalosti z předmětů Algoritmizace a Optimalizace. Algoritmus naimplementoval, neprovedl však 
jeho empirickou analýzu. Dalším problémem bylo matematické vyjadřování. Popis algoritmu v textu není exaktní. Nejsou 
dobře zavedeny potřebné pojmy. Výklad se příliš soustředí na příklady. A ještě dvě výhrady k implementaci: 1) uživatelské 
rozhraní výsledné aplikace není moc přehledné, 2) testování správnosti algoritmu neprobíhalo systematicky (například 
s použitím sady vstupů s výsledky).  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je napsaná v anglickém jazyce. Obsahuje některé opakující se gramatické chyby, není ale zdařilá především po slohové 
stránce. Výklad je těžkopádný, text je místy špatně srozumitelný (zejména ve čtvrté kapitole, která popisuje navržený 
algoritmus). Další nedostatky lze nalézt v matematické notaci, kde se objevují různé překlepy a nekonzistence. A také u 
obrázků, kde chybějí popisy. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
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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. 
Student dobře využíval mnou doporučené zdroje, jeho aktivita při jejich získávání byla ale malá. Úvod do problematiky je 
v práci poměrně stručný, mělo být citováno více ze související literatury. 
 

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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 
 
Student pochopil princip netriviálního algoritmu a byl schopen jej naimplementovat. Implementaci ale 
neotestoval podle požadavků zadání. Kromě toho text práce má mnohé nedostatky co se týče jazykové a 
matematické úrovně.   
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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