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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání považuji za průměrně obtížné, jelikož nevyžadovalo po studentovi vyvinout zvláštní úsilí pro

osvojení si znalostí, dovedností a praktických zkušeností nad rámec běžného studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah předložené technické zprávy je obvyklý.
4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Prezentační stránku předložené technické zprávy hodnotím jako velmi dobrou a mám k ní jen několik

připomínek, které následují. 
V úvodu zprávy postrádám preciznější zavedení klíčového pojmu "optimalizace".
Obdobně postrádám preciznější definici vztahu (3.4) na str. 15.
Význam "INT" ve vztahu (3.5) na str. 15 lze sice vytušit, ale měl být objasněn.
Obr. 3.5 není v souladu s doprovodným textem na str. 13, 14 (text předpokládá číslování/značení uzlů
grafu od hodnoty 1, obr. však od hodnoty 0).

Z hlediska čitelnosti a pochopitelnosti textu pro čtenáře velmi oceňuji ilustrativní výpisy 5.1 (str. 22) a 5.2 (str.
25) a související doprovodné texty.

5. Formální úprava technické zprávy 89 b. (B)
 Z hlediska jazykového ani typografického nemám, až na níže uvedené, k předložené technické zprávě výhrady

hodné zveřejnění. Za výtku stojí jen nadměrná velikost Obr. 3.4, obr. 3.5 a přítomnost zbytečně rozsáhlých
"bílých míst" v souvislosti s prezentací grafů z Obr. 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 a na str. 38, 39.

6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Informační zdroje použité v technické zprávě jsou, vzhledem k tématu a zadání práce, velmi vhodně zvoleny, 

pokrývají problematiku řešenou v rámci práce a v technické zprávě je na ně odkazováno způsobem
umožňujícím řádné odlišení prvků vlastních od převzatých.

7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Stěžejním realizačním výstupem je knihovna (v jazyce Kotlin) umožňující řešení optimalizačních úloh

pomocí technik PSO. Dále byl (v jazyce Python) implementován pomocný nástroj, sloužící zejména
ke statistickému vyhodnocení experimentů a vizualizaci dosažených výsledků.
Realizační výstup práce je funkční dle požadavků zadání, což bylo ověřeno při řešení několika
optimalizačních problémů; vlastní řešení je vhodně navrženo, dekomponováno a přehledně rozmístěno do
dílčích zdrojových souborů.
Dokumentace k realizačnímu výstupu je rovněž kvalitní a je doplněna o základní uživatelskou
příručku (viz Příloha B předložené technické zprávy).

8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup je použitelný pro účely optimalizace zadaných problémů pomocí PSO. Jeho využitelnost

spatřuji jak v oblasti výuky, tak vědy a výzkumu optimalizace problémů pomocí PSO.
9. Otázky k obhajobě
 Ve vztahu (3.1) na str. 6 je (nová) pozice definována jako součet (výchozí) pozice a rychlosti - objasněte

sčítání pozice a rychlosti, tj. dvou různých veličin.
V souvislosti s tvrzením "přináší stochasticitu a zaručují jeho nedeterministický průběh" (str. 6) stručně
objasněte význam pojmů stochastický a nedeterministický.
Zabýval jste se, a případně s jakými výsledky, řešením problému nalezení "ideální" konfigurace PSO pro
řešení daného optimalizačního problému?
Zabýval jste se, a případně s jakými výsledky, řešením problému uváznutí PSO v sub-optimálním řešení,
např. pro případ Styblinski-Tang či Ackleyho funkce?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Vzhledem k průměrné obtížnosti zadání, jehož realizační výstup i technická zpráva však jsou (s odhlédnutím
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od drobných nedostatků) zpracovány v nadprůměrné kvalitě, navrhuji ohodnotit práci stupněm B.

 

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

  
V Brně dne: 29. května 2019

 Strnadel Josef, Ing., Ph.D.
oponent
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