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1. Splnění požadavků zadání.
Zadání DP je náročné a vyžaduje skloubení znalostí SW architekta, rutinního programátora a přehled
a hluboké znalosti zejména v oblasti evolučních algoritmů. Řešení DP odpovídá zadání.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Poněkud kostrbaté vyjadřování, je to ještě čeština? Např. hned v Úvodu na str. 6: "Se vzrůstající
obtížností komplexity úkolů...", případně na str. 8 v části 2.1 "S ohledem do hlubší historie...", nebo i
odborné nepřesnosti a neobratnost: "unikátní celočíselný diskrétní index" na str. 14, část 3.1. Autor
nadužívá přivlastňovací zájmena a slovního balastu (vaty) takovým způsobem a tak často, že se z
odborného textu stává téměř obecná řeč.
Zkratky v názvech kapitol nejsou vhodné.
Proč jsou ve výrazu (4) na str. 20 použity závorky?

Úvod a Závěr obsahují přehled obsahu, namísto shrnutí dosažených výsledků v Závěru, případně
budoucí rozšíření...

Obr. 6. ani doprovodný text na str. 8 nevysvětlují kategorizaci na podmnožiny v množině, informace
je až na str. 16.
Z popisu úvodní části kap. 5 není zřejmé, jde-li o interpolaci nebo aproximaci, každopádně by tento
termín měl být použit. Prohlásit, že: "Tato kapitola slouží zároveň jako dokumentace programu",
považuji v DP za nepřijatelné.
Jednotlivé kapitoly by měly být uzavřeny vhodným shrnutím.
Postrádám přílohu, popisující obsah a strukturu odevzdané aplikace a zdrojových kódů.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem je funkční prototym programu, implementující vybrané evoluční problémy, jsou uvedeny
výsledky experimentů, dokladující funkčnost řešení, není ovšem vytvořena dokumentace.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky, implementuje moderní partie výzkumu zejména vedoucího DP.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní zdroje jsou kvalitní a aktuální a jsou správně použity a citovány.

6. Otázky k obhajobě.
Vhodnými metrikami doložte rozsah programového díla a prací na něm. Jaký podíl na pracech by
měla případná chybějící dokumentace?

7. Souhrnné hodnocení.
Jako výbornou hodnotím část popisující experimenty, je přehledná, jasná, experimenty průkazné.
Neexistence (například) generované dokumentace a uživatelské příručky jsou hlavním důvod pro mé
závěrečné hodnocení.
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Ostrava, 23.05.2014 doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.


