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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání považuji za obtížnější, a to zejména díky jeho výzkumně-experimentálnímu charakteru.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Požadavky zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Hlavní text technické zprávy je sice rozsáhlejší, ale některé v něm obsažené informace mohly být,

bez dopadu na srozumitelnost, stručnější či odsunuty do příloh. To platí zejména o kapitole 2 (ta se
mi zdá být až příliš vyčerpávajícím přehledem z oblasti evolučních algoritmů) či o obrázcích shrnujících
výsledky experimentů (vzhledem k jejich počtu a množství výsledků v nich obsažených bych doporučil
jejich odsunutí z hlavního textu do příloh). 
Na druhou stranu v technické zprávě postrádám více konkrétních informací (např. přehled a
ilustrace k API) k využitým realizačním prostředkům (např. DEAP, Keras, TensorFlow, mpi4py, OpenAI
Gym či pybox2d). Tyto informace, které mohly být přítomny v samostatné (pod)kapitole, je nutno čerpat
z externích zdrojů.

Souhrnně hodnotím rozsah technické zprávy jako obvyklý.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 I přes výše zmíněné výtky k informační bohatosti hlavního textu technické zprávy hodnotím prezentační

úroveň technické zprávy jako velmi dobrou, a to zejména díky její velmi dobré strukturovanosti a
množství doprovodných ilustrací vhodně představujících řešené problémy a usnadňujících pochopení
způsobů jejich řešení.
Drobnou výtku mám ke smyslu a umístění velmi stručné podkap. 6.6 - bylo by logičtější umístit ji mezi
stávající podkap. 6.4 a 6.5 či vhodně ji do nich rozptýlit.
Po přečtení technické zprávy také zůstávají neobjasněny některé drobné nejasnosti, např.
ohledně 99,49% přesnosti (viz abstrakt), správnosti použití "polling" či "pooling" (viz např. poslední
odrážka na s. 29 a Obr. 3.5 na s. 31), významu "T(.)" v Obr. 3.7 na s. 32, jednotek (pixely, mm apod.)
"číslic o rozměrech 28 x 28" či odůvodnění některých údajů (např. míry deaktivace bloků C, D na s. 40,
50% pravděpodobnosti křížení u GA, ES na s. 42).

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Technická zpráva splňuje náležitosti dle čl. 13 až čl. 15 Směrnice VUT č. 72/2017 a je k ní přiloženo

paměťové médium v souladu s čl. 3 Směrnice FIT č. 7/2018. Úroveň formální úpravy technické zprávy
hodnotím jako průměrnou, a to zejména z těchto důvodů:

Čitelnost technické zprávy a pozitivní dojem z ní kazí řada překlepů a drobných jazykových
prohřešků (mj. špatná/chybějící interpunkce, záměna velkých a malých písmen, neshoda podmětu s
přísudkem, záměna "y" a "i").
Z hlediska typografického vytýkám několik prázdných míst v hlavním textu (s. 57, s. 58, s. 64, s. 70)
a časté vynechávání "obr." při odkazování se na konkrétní obrázek. Domnívám se také, že 
zavádění (definování) zkratek v abstraktu není příliš obvyklé ani vhodné; některé zkratky (např. CNN,
ES, GA) jsou v textu zavedeny opakovaně.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Informační zdroje použité v technické zprávě jsou, v souvislosti s řešením zadané práce, vhodně

zvoleny a pokrývají danou problematiku.
V technické zprávě je na citace odkazováno způsobem umožňujícím odlišení prvků vlastních od
převzatých.
Z formálního hlediska vytýkám pouze, téměř systematické, uvádění odkazu na citaci až za tečkou
ukončující větu, ke které se citace vztahuje.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Požadavky na realizační výstup plynou zejména z bodů 3 a 4 zadání, přičemž bod 3 požaduje 
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realizaci systému využívajícího neuroevoluci (pro řešení vybraných problémů) ve zvolené oblasti a bod
4 požaduje experimentální ověření tohoto systému.
Realizaci autor založil na jazyku Python a řadě převzatých prostředků, zejména i) frameworku
DEAP pro popis experimentů určených k běhu na superpočítači Salomon, ii) frameworku Keras a
knihovně TensorFlow pro práci s neuronovou sítí, iii) knihovně mpi4py zpřístupňující MPI pro Python a iv)
simulátoru OpenAI Gym a doprovodných knihovnách (pybox2d, pyglet aj.). Zmíněné prostředky byly 
použity v souladu s jejich licenčními podmínkami.
Realizační výstup sice splňuje požadavky zadání, avšak dokumentace k implementaci realizačního
výstupu mohla být kvalitnější, zejména co se týká zdrojových souborů - obsahují poměrně řídké
komentáře, zakomentované úseky používané při ladění apod. Zhodnocení vlastností realizačního
výstupu je však provedeno velmi detailně a učiněné závěry jsou náležitě podloženy a odůvodněny.

I přes výtky k jeho dokumentaci hodnotím realizační výstup stupněm výborně.
8. Využitelnost výsledků
 Dosažené výsledky indikují schopnost neuroevoluce řešit složitější problémy vyžadující multikriteriální

optimalizaci, což lze považovat za slibný základ pro další výzkum či pro publikaci použitých postupů a
dosažených výsledků.

9. Otázky k obhajobě
 V jakém rozmezí se pohybuje chyba simulačního modelu z kap. 6 a jaký má dopad na ohodnocení

kvality hledaných řešení (tzv. fitness) ?
Proč je doba simulace omezena na 1200 kroků (viz např. s. 52) ?
Odůvodněte i) možnost současné aplikace více řidicích akcí během spojité simulace a ii) nutnost
aplikace jediné řidicí akce během diskrétní simulace (viz kap. 6).
Objasněte význam pojmu "lineární rychlost" (viz tabulky 6.2, 6.3 a 6.4 v podkap. 6.5).
Z jakých příčin nebyla nalezena řešení v podkap. 6.5.2 a 6.5.3 ? Má smysl po těchto příčinách pátrat
a lze znalost těchto příčin nějak využít, např. ke zkvalitnění procesu hledání řešení daného problému ?

10. Souhrnné hodnocení 89 b. velmi dobře (B)
 Souhrnné hodnocení práce výrazně ovlivňuje a pozvedá náročnější, výzkumně-experimentální charakter, 

zadání, jehož požadavky byly splněny. Výborný dojem z kvalitně odvedené práce související s realizací a
zhodnocením navrženého řešení však snižují nedostatky v technické zprávě a výhrady vůči dokumentaci k
implementaci realizačního výstupu, díky kterým navrhuji souhrnně ohodnotit práci stupněm velmi dobře (B).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................
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