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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadanie vyžadovalo implementáciu koevolučného algoritmu, čo patrí medzi pokročilejšie a obtiažnejšie prístupy

evolučného návrhu. Adaptácia dĺžky prediktorov fitnesu predstavuje jednak hlavný prínos diplomovej práce, a
zvyšuje ďalej náročnosť zadania. Evolučný návrh obrazových filtrov patrí k zložitejším úlohám v danej oblasti.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Všetky body zadania boli splnené. Experimentálna časť zadania je veľmi impresívna. Rôzne typy a úrovne

šumov, vzorových obrázkov a úlohy filtrovania boli uvažované.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická správa obsahuje všetky relevantné a požadované informácie.
4. Prezentační úroveň předložené práce 98 b. (A)
 Štruktúra technickej správy bola vhodne zvolená. Jednotlivé časti správy sú v vhodnom rozsahu. Za menší

nedostatok považujem, že niektoré implementačné podrobnosti (vlákno, buffer) sú uvedené príliš skoro, už v
časti návrhu metódy.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Z formálnej stránky je niekoľko menších nedostatkov. Napríklad nie sú zavedené premenné pre vzorec 2.1.

Obrázky opisujúce vlastné riešenia a výsledky sú dostatočne opísané, ale kapitola 2 - Evolučné algoritmy
obsahuje mnoho obrázkov (2.2, 2.3, 2.4), ktoré by vyžadovali podrobnejší popis. Napríklad obrázok 2.4 obsahuje
konkrétny príklad chromozómu, čo nie je vysvetlený. Lepšie popísané obrázky by odstránili mnoho nejasností.
Napríklad v texte je napísaný, že obrázok 3.2 obsahuje príklad vytvorenia fenotypu dĺžky 6 z 10. Príklad podobne
nie je opísaný a na obrázku vidíme fenotyp dĺžky 5.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Správa odkazuje na relevantné zdroje literatúry včetne najnovších výsledkov. Prebrané vedomosti sú riadne

citované a odlíšené od vlastného prínosa diplomovej práce. Zvolený smer práce nadväzuje a staví na posledných
výsledkov v oblasti. Ocenil by som však citáciu aj v kapitole 1 - Úvod. Niektoré časti, či tvrdenia v kapitole 2 -
Evolučné algoritmy by vyžadovali citovať originálne zdroje, a pritom je uvedená iba zahŕňajúca monografia [18]
na konci odstavca, napríklad koevolučné algoritmy, publikácia Hollanda (keď na to je taká konkrétna odvolávka).

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Výstup práce je veľmi kvalitný. Zahrňuje implementáciu navrhnutej metódy, ktoré sa dá spúšťať na viacerých

procesorových jadrách paralelne. Súčasťou práce je aj používateľská príručka.
8. Využitelnost výsledků
 Adaptívne určenie dĺžky prediktorov fitness pre koevolučné algoritmu je novinkou v oblasti, čím navrhnutá

metóda odstráni jeden nedostatok prístupu: Výsledky práce umožnia, aby tento parameter nemusel byť
manuálne nastavený pre každú aplikáciu evolučného návrhu.

9. Otázky k obhajobě
 Experimentálne výsledky ukázali, že výpočtový čas sa zmení súčasne so zmenenými parametrami pritom

kvalita riešení sa zachováva. Ako je to možné? V práci nebolo uvedený súvis medzi dĺžkou prediktorov a
dobou vyhodnotenia.
Aké zmeny treba vykonať, aby sa toto riešenie dalo použiť na iný typ úlohy evolučného návrhu? Aké sú
vaše odporúčania?
Ako obtiažne by bolo implementácia podobného riešenia pre FPGA alebo grafickú kartu? V čom vidíte
hlavné problémy, ktoré by bolo treba riešiť?
Aké sú možnosti rozšírenia práce? Identifikovali ste nejakú nevýhodu navrhnutého riešenia, čo by bolo
treba ďalej riešiť?

10. Souhrnné hodnocení 98 b. výborně (A)
 Diplomová práca sa zaoberá s relevantnou témou. Technická práca aj výstup práce sú kvalitné. Uvedené menšie

nedostatky neznižujú čitateľnosť správy či kvalitu práce. Práca obsahuje mimoriadne rozsiahle experimentálne
overenie navrhnutého riešenia. Odvodené závery sú užitočné pre zvolení ďalšieho smeru výskumu a majú
význam v oblasti na celosvetovej úrovni. Preto navrhujem hodnotenie stupňom A - výborne.

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií
 

V Brně dne: 2. června 2015
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         2 / 2

http://www.tcpdf.org

