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1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Cílem práce bylo navrhnout a implementovat vylepšení agregačních technik pro analýzu Markovových modelů.

Jedná se o obtížné zadání, vyžadující nastudování netriviální teorie z oblasti pravděpodobnosti a analýzy
Markovových modelů. Práce rovněž vyžadovala studentovu vlastní invenci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Za rozšíření považuji rigorózní odvození přesnějšího odhadu chyby agregační techniky, což dle mého názoru není

na FIT v rámci bakalářské práce rozhodně běžné.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 93 b. (A)
 Logická struktura práce je na velmi dobré úrovni a celá práce působí koherentním dojmem. Práce je členěna do

několika kapitol, které na sebe logicky navazují a jsou informačně bohaté. Formální definice jsou prokládány
příklady. U některých částí bych uvítal příkladů více (např. část týkající se CTMC). U některých vztahů bych
rovněž uvítal větší intuici, nicméně i tak je práce dobře čitelná a pochopitelná. U Algoritmu 1 mi chyběl popis
použitých funkcí.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Práce je psána velmi dobrou angličtinou. Kromě pár drobností se i po typografické stránce jedná o zdařilou práci.
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Student cituje větší množství relevantních vědeckých publikací vztahující se k tématu práce.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Student svoje navržené řešení implementoval jako modul do nástroje PRISM. Zdrojové kódy jsou vhodně

komentovány. Funkční implementované řešení mi bylo osobně předvedeno, včetně reprodukovaní vybraných
experimentů. 

8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší nové poznatky a řešení, které byly implementovány do state-of-the-art nástroje PRISM pro

pravděpodobnostní model checking. Výsledky jsou použitelné pro další výzkum v dané oblasti a jsou rovněž
použitelné pro efektivnější analýzu pravděpodobnostních modelů používaných např. v biologii.

9. Otázky k obhajobě
 Co představují pravděpodobnostní modely použité v experimentálním vyhodnocení?

Stručně shrňte přínosy Vaší práce.
10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Práce se zabývá aproximativními technikami pro Markovovy modely. Student musel nastudovat netriviální teorii,

navrhnul vlastní řešení a matematicky odvodil odhady chyby, což velice oceňuji. Realizační výstup je dle mého
měřítka rozsáhlý. Samotný text práce je, až na menší výtky, popsané výše, pěkně napsaná. Tato bakalářská
práce značně převyšuje běžnou úroveň bakalářských prací na FIT. Výsledky jsou publikovatelné na dobré
mezinárodní konferenci nebo časopisu. Podle mého názoru si Roman Andriushchenko plně zaslouží nějakou
cenu. Navrhuji hodnocení stupněm A - výborně.

 

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

 

V Brně dne: 25. května 2018
  .................................
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