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1. Zadání závěrečné práce.
Práce je náročnější neboť vyžaduje velké množství samostudia. Výsledky experimentů mohou být
využity ve výzkumu vedoucího práce.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student měl na řešení práce o rok více času, a velká část byla hotova již v původním termínu.
Experimenty s kompresí však byly dokončeny v posledním měsíci. Při konzultacích byl student vždy
připraven a docházel pravidelně.

3. Aktivita při dokončování.
Při dokončování byl stav práce konzultován pravidelně a měl jsem možnost připomínkovat i
výslednou textovou podobu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Textová část obsahuje teoretický popis metod a popis implementace spolu s provedenými
experimenty. Teoretický popis je podrobný, avšak u metod popisovaných v druhé části souhrnu je již
velmi těžké sledovat podrobnosti a místy je text vyloženě zmatený. Experimenty nad problémem
obchodního cestujícího jsou sice rozsáhlé, avšak tabulky by potřebovaly více popisu a označení
sloupců také jisté zpřesnění, aby na první pohled bylo vidět, co obsahují. Přiložené obrázky,
zaznamenávající asi vývoj nejkratší cesty, hned v prvním případě postrádají legendu k osám a obecně
jsou málo popsány.
Experimenty s kompresí jsou velmi malé, a potřebovaly by lepší popis toho, co bylo cílem a jak byl
tento cíl dosažen. I tak ale zachycují podstatné informace.
Dodaná aplikace je plně funkční, ale využít pro experimentování jak na poli komprese tak problému
TSP.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší několik nových poznatků, ale spíše bude sloužit jako návod pro další práci v oblasti
komprese a optimalizace abecedy.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou zvoleny vhodně k tématu práce a jsou také řádně citovány. Jejich seznam však
není vhodně naplněn, neboť u referencí 5 a 10 není zřejmé, o jaké zdroje šlo, a kde se dají získat.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce obsahuje rozsáhlý rozbor problematiky optimalizace pomocí mravenčích kolonií, jejich
implementaci a otestování nad problémem obchodního cestujícího. Dále obsahuje experimenty s
optimalizací kompresní abecedy pro algoritmus LZW. K práci mám celkem dost připomínek
uvedených v předchozích bodech, avšak vzhledem k rozsahu a odvedené práci ji stejně hodnotím jako
výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
Nemám.
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