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1. Zadání závěrečné práce.
Cílem práce bylo naimplementovat metodu pro minimalizaci dvojnásobně diferencovatelné funkce
bez použití gradientu a Hessiánu. K tomu se musel autor seznámit s oblastí optimalizačních metod a
zejména nastudovat anglicky psaný článek popisující jím implementovanou metodu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student se řešení své práce věnoval průběžně a systematicky. Práci řádně a pravidelně konzultoval a
na konzultace byl vždy dobře připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Student práci dokončil v řádném termínu. Jen na dokončení textové části nebyl, díky poměrně
náročné implementaci, tak velký časový prostor, jak bychom si s autorem práce přáli. Konečný obsah
práce byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Autor bravurně naimplementoval pro studenta bakalářského studia poměrně náročný algoritmus pro
minimalizaci diferencovatelné funkce jedné proměnné. V práci navíc navrhl, jak upravit algoritmus
pro minimalizaci funkce více proměnných.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Hlavním úkolem práce byla implementace známé metody. Při řešení práce se ale ukázalo, že v
článku, ve kterém byla metoda uvedena, je algoritmus metody uveden s drobnými chybami. Přínosem
autora je odstranění těchto chyb.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Student se studijními prameny pracoval dobře a v textu je dostatečně cituje.

7. Souhrnné hodnocení.
Autor si musel nastudovat z anglicky psané literatury oblast jdoucí značně nad rámec bakalářského
studia. Díky tomu byl schopen naimplementovat fungující řešič pro minimalizaci diferencovatelné
funkce bez potřeby vyčíslování gradientu či Hessiánu. Metodu ověřil na několika úlohách. Vše zvládl
velmi dobře. Z toho důvodu navrhuji hodnotit práci jako výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
Nemám doplňující otázky.
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