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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Charakterem se jednalo převážně o experimentální práci průměrné náročnosti, která teorií vycházela z již

publikované práce a nevyžadovala tak hlubší znalost problematiky.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Předložená práce splňuje zadání v minimální možné podobě.
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce obsahuje v kapitole 6 značné množství obrázků, díky čemuž bylo dosaženo požadovaného rozsahu.

Nicméně obrázky 6.7-6.10 a 6.13-6.16 mohly být bez újmy na přehlednosti spojeny do dvou. Navíc komentář
svým rozsahem neodpovídá množství přiložených obrázků.

4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce je strukturována logicky a jednotlivé části na sebe navazují. V práci se však vyskytuje mnoho nepřesných

formulací, zejména v kapitole 2 a 3. Definice jsou napříč prací nekonzistentní. Práce není pochopitelná bez studia
dalšího zdroje (viz např. minimalistický popis problematiky Hadamardovy transformace v 2.2.2). V kapitole 6
chybí souhrnný popis všech parametrů. Z textu není zřejmé, že se práce zabývá pouze návrhem 8-bitových
funkcí. Algoritmus 3 neodpovídá rovnici 4.3. Kapitola 6 budí dojem, že vznikala na poslední chvíli.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 V práci se vyskytují místy nevhodné a slangové výrazy - např. LSFR zůstane zaseknuto ve stavu. Algoritmy mají

anglický titulek Algorithm. V práci je nevhodně používán pojem test ve významu experiment.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Výběr literatury odpovídá řešené problematice. Převzaté prvky jsou odlišeny od vlastních výsledků. 
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Po implementační stránce se jedná o průměrnou až podprůměrnou práci. Navržené algoritmy jsou velice

neefektivní. Např. Algoritmus 2, který povede v nejhorším případě na kvadratickou složitost lze efektivně
implementovat pomocí jediného lineárního průchodu polem. Neefektivní je i způsob výpočtu pravdivostní tabulky,
který je s ohledem na škálovatelnost stěžejní. Zdrojové kódy jsou na CD přítomny ve dvou kopiích bez bližšího
vysvětlení.

8. Využitelnost výsledků
 Vzhledem k chybějícímu detailnímu popisu nastavení experimentů a použité výpočetní platformy jsou výsledky

obtížně reprodukovatelné. Experimentální část je velice povrchní. Není zřejmé, jak byla řešena problematika
ukončení evoluce. Implementované přístupy jsou vyhodnoceny pouze na jediné instanci (evoluční návrh
8-bitových Booleovských funkcí) bez detailnějšího statistického vyhodnocení. Tabulky a grafy uvedené v kapitole
6 dávají pouze jiný pohled na distribuci fitness hodnoty v závislosti na jediném parametru. Zcela chybí rozbor
parametrů nalezených obvodů, chybí analýza výpočetní náročnosti nalezení funkce.

9. Otázky k obhajobě
 1. Co je myšleno spojením "optimalizační testy" uvedeným v kapitole 6 a dále?

2. Proč bylo provedeno vyhodnocení úspěšnosti implementovaných přístupů pouze na jediné instanci a sice
Booleovských funkcích s osmi proměnnými? Jak implementace škáluje pro vyšší počet bitů?

10. Souhrnné hodnocení 60 b. uspokojivě (D)
 Vzhledem k tomu, že práce nikterak nevyniká ani po implementační ani po experimentální stránce a s ohledem

na výše uvedené nedostatky navrhuji souhrnné hodnocení stupněm D.

 

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