
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Oponenti: Mgr. Aleš Vítek, Ph.D.
Téma: Multimodální optimalizace pomocí evolučních algoritmů
Verze ZP: 1
Student: Ing. Daniel Krpelík

1. Zadání závěrečné práce.
Náročnost práce odpovídá dle mého názoru zcela bakalářskému stupni studia či jej mírně přesahuje.
Zadání práce bylo naplněno přinejmenším v rozsahu, který jednoletý časový horizont vymezený na
zpracování BP dovolil. Samotná práce je součástí širšího badatelského záměru týmu molekulové
dynamiky IT4I/VP3 v oblasti lokalizace stacionárních bodů potenciální energie mnohočásticových
soustav.

2. Aktivita studenta během řešení.
Aktivita studenta během řešení byla výrazně nadprůměrná, systematičnost práce místy slabší, ale
průběžně udržovaná vedoucím BP. Postup práce byl pravidelně konzultován (týdenní schůzky),
příprava studenta na konzultace příkladná.

3. Aktivita při dokončování.
Rukopis práce byl dokončen v dostatečném předstihu a detailně konzultován s vedoucím.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Hlavními výstupy práce jsou a) rešerše optimalizačních metod na bázi hejnových algoritmů, b)
rešerše jejich využití v molekulové fyzice, c) funkční kód implementující vybrané algoritmy a d)
základní testy těchto algoritmů provedené pro empirický model Lennardových - Jonesových klastrů.
Vhodně strukturovaný kód je dobrým startem pro jeho další rozvoj jakož i použití v konkrétních
výpočtech (např. v navazujících absolventských pracích).

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
S ohledem na charakter práce (bakalářský stupeň) má tato z větší části rešeršní a implementační
charakter. Práce ovšem uvádí na půdu katedry velmi aktuální téma - aplikace hejnových algoritmů v
molekulové fyzice, které začíná být v posledních pěti létech intenzivně rozvíjeno ve specializovaných
časopiseckých publikacích. Výsledky práce budou využity na půdě naší školy především v
navazujících badatelských aktivitách skupiny. Jako jeden ze záměrů je možno jmenovat výpočetně
obtížnou úlohu lokalizace sedlových bodů funkcí potenciální energie mnohočásticových soustav.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Obdivuhodná byla schopnost studenta samostatně pracovat se specializovanou časopiseckou
literaturou (bez výjimky v angličtině), která se týkala hejnových algoritmů obecně jakož i jejich
aplikací v molekulové fyzice. Odlišení vlastních výsledků a převzatých částí v samotné BP je
realizováno obvyklým způsobem, tedy pomocí citací.

7. Souhrnné hodnocení.
Předpokládám, že úkolem vedoucího práce je v závěrečném shrnutí zhodnotit nikoliv výsledek
činnosti studenta (to je zřejmě na oponentovi), ale celoroční studentovo potýkání se s tématem (a
často i s vedoucím). Na tomto místě bych proto rád vyzvedl vysokou míru samostatnosti a nezávislé
aktivity studenta, a to ať již ve fázi upřesnění tématu a jeho detailní specifikace, během řešení dílčích
úkolů či nakonec při zpracování textu práce. Samozřejmě, student teprve sbíral první zkušenosti s
badatelskou činností a z toho pramenily jeho občasné "úlety", které bylo třeba z času na čas usměrnit.
Na druhé straně je však třeba vysoce ocenit fakt, že se student vypořádal s tématem svou vlastní,
originalní cestou a že se i díky tomuto náš vztah vedoucí - student postupně měnil na téměř
rovnocennou spolupráci.

8. Otázky k obhajobě.
V rozpravě ke své bakalářské práci by se měl student zaměřit na její další perspektivy , zejména pak
na
a) možnosti masivní paralelizace studovaných algoritmů,



b) jejich propojení s metodami kvantové chemie pro výpočet potenciální energie mnohočásticových
komplexů,
c) použití studovaných i do této práce nezařazených hejnových algoritmů, případně jejich
zdokonalených verzí, ve výpočetně obtížné úloze lokalizace sedlových bodů (tranzitních
molekulových struktur).
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