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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání této práce očekává implementaci prediktorů založených na genetickém programování. Jedná se

o průměrně obtížné zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Student se zaměřil na implementaci lineárního genetického programování a výsledky své implementace porovnal

se standardní implementací genetického programování v knihovně gp-learn a s metodami v knihovně 
scikit-learn. Všechny body zadání byly splněny.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Technická zpráva je v obvyklém rozsahu, nicméně text kapitoly 7 by mohl být obsáhlejší a lépe komentovat

výsledky.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce je vhodně strukturována a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Drobným nedostatkem je však to, že

výsledky nejsou dostatečně komentovány - zejména obrázky 7.8 - 7.10 jsou pouze uvedeny jednou větou, ale
čtenář si musí závěry udělat sám.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Práce je psaná spisovnou češtinou téměř bez chyb. Zavádějící však byla pozice jednotlivých obrázků či tabulek

vůči textu (v kapitolách 2 a 7). Díky pozicování k hornímu okraji stránky se obrázky posouvaly o stranu či více
vůči textu.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Téma genetického programování a metod strojového učení je v bakalářském studijním programu vyučováno

spíše okrajově. Autor proto musel často čerpat z relevantní literatury. Ve své práci využívá 16 zdrojů (zejména
knih a vědeckých publikací) a v práci je vhodně odkazuje.

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Autor implementoval lineární genetické programování (LGP) pro řešení základních úloh v oblasti učení s učitelem.

Výsledky porovnal s dalšími technikami známými z literatury. V některých případech se podařilo dosáhnout
výsledků srovnatelných s jinými přístupy, někde došlo k mírnému zhoršení (což je v technikách založených na
genetickém programování očekávatelné). Vlastní algoritmus LGP je implementovaný v C++, kód je přehledný,
jen by mohl být lépe komentovaný (zejména parametry funkcí).

Autor ve své práci provedl několik experimentů ukazujících vlastnosti navrženého algoritmu. V některých
případech (obr. 7.2, 7.5, 7.8) však nesedí přesně popisky - průměrná hodnota zdatnosti v určité generaci (osa x)
nemůže být horší než nejhorší.

V práci bych přivítal další experimenty v oblasti hledání optimální konfigurace algoritmu. Autor volil fixní
konfiguraci pro jednotlivé experimenty, pouze testoval velikost populace na problému symbolické regrese.
Vzhledem k tomu, že nejlepších výsledků dosáhla metoda Random forest, očekával bych zapojení nějakých
skokových instrukcí, které LGP může podporovat.

8. Využitelnost výsledků
 Autor navrhl vlastní implementaci algoritmu, který je popsaný v literatuře. Jedná se o vhodný základ pro další

zkoumání vlastností této techniky.
9. Otázky k obhajobě
 1. Jakým způsobem by bylo možné zahrnout do vaší implementace lineárního genetického programování

podmínečné instrukce (skoky)?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Autor navrhl lineární genetické programování pro řešení problémů v oblasti učení s učitelem. Vzhledem ke kvalitní

implementaci, vhodné práci s literaturou a porovnání s vhodnými metodami z literatury, i přes drobné nedostatky
v prezentační úrovni práce a v menším rozsahu experimentů, navrhuji hodnocení stupněm C.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 22. června 2020

 Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D.
oponent
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