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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Zpráva má obvyklý rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Zpráva má logickou strukturu a kapitoly na sebe vhodně navazují. Co ale hodnotím negativně je nízká

pochopitelnost práce pro čtenáře a to z důvodu používání nevysvětlených pojmů. Autor vysvětlil pojmy: případy
fitness, testy a testovací množina a následně bez odůvodnění začal používat pojmy jako trénovací vektory,
trénovací množina, prediktory fitness s fixní a adaptivní velikostí prediktoru. Bez podrobných znalostí v dané
problematice je text hodně matoucí. Je poté náročné hodnotit přínosy nástroje pro analýzu koevolučního
algoritmu, když není jasné co vlastně nástroj zobrazuje a jaké parametry je v něm možné nastavit.

Dále autor často používá tvrzení, které nic neříkají. Např. Hodnota fitness je vypočítaná na základě dobře
stanoveného postupu. CGP vzniklo z metody rozvíjející číslicové obvody.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje několik překlepů, gramatických chyb a nevysvětlených pojmů. Algoritmus na straně 12 je

prezentován v nevhodné podobě.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Literární prameny jsou vhodně svoleny, ale i tady se autor dopustil překlepu ve jménu autora v jedné z citovaných

prací.
7. Realizační výstup 70 b. (C)
 Nástroj pro statistické vyhodnocení koevolučních algoritmů byl implementován dle zadání, umožňuje nastavit

více parametrů (velikost prediktoru, cestu k externímu programu pro řešení úlohy, počet generací, počet běhů
programu). Následně je možné analyzovat graf průběhu fitness pro jeden běh programu, anebo statistické
BoxPlot grafy pro více běhů. Nástroj byl testován v úloze koevolučního návrhu obrazových filtrů. Bez důkladného
porozumění pojmů je ale tento nástroj jen stěží uchopitelný.

8. Využitelnost výsledků
 Nástroj bude možné použít pro vytváření statistik a analýzu výsledků koevolučního algoritmu pro řešení různých

úloh.
9. Otázky k obhajobě
 1. V textu práce na straně 20 jsou rozebrány tzv. statistické hypotézy a jejich testování (statistický test). V další

části práce ale tyto hypotézy nijak zmíněny nejsou. Je tedy možné pomocí navrženého nástroje ověřovat platnost
těchto hypotéz? Poskytne nástroj informace např. o chybách testu?

10. Souhrnné hodnocení 68 b. uspokojivě (D)
 Práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro statistické vyhodnocení koevolučních algoritmů.

Technická zpráva je vhodně členěna, ale obsahuje několik nevysvětlených pojmů, které výrazně zhoršují
pochopitelnost jak textu práce tak aj možností daného nástroje. Nicméně si myslím, že samotný nástroj je
implementován kvalitně a je možné jej použít pro analýzu výsledků koevolučního algoritmu a různých statistik.
Jako názorný příklad je uvedena analýza výsledků koevolučního návrhu obrazových filtrů. Celkově zpracování
zadaného tématu hodnotím stupněm D.
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