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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Cílem této diplomové práce bylo navrhnout automatizovaný systém pro plánování rozvrhů přednášek a zkoušek

na FIT VUT v Brně. Zadání provažuji za průměrně obtížné, i přesto že bylo nutné proniknout do tajů a specifik
plánování rozvrhů na FIT VUT v Brně.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v plném rozsahu.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí. Rozsahy teoretické i praktické části jsou správně vyváženy.

4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práce je velice dobře sepsána, je čtivá a dobře vysvětluje zkoumaný problém, návrh řešení a implementace.

Teoretická část stručně a jasně definuje řešený problém a seznamuje čtenáře s problematikou evolučních
algoritmů. Tato část by se dala dobře použít i jako výukový text.
Implementační část nejprve popisuje evoluční algoritmus, následně vysvětluje principy heuristického algoritmu. V
některých místech je ale text náročnější na pochopení, především sledování průběžného stavu kolizí. Doporučil
bych přidat pseudokód kód nebo diagram popisující postup heuristiky při vybírání časového slotu. 

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Po formální stránce není práci co vytknout. Nenašel jsem jediný překlep, nebo gramatickou chybu. Všechny

obrázky jsou správně číslovaný a popsány, literatura je přehledně zpravovaná a citace jasně uvedeny.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Výběr i množství literárních pramenů považuji za přiměřené. Autor čerpal z 19 zdrojů, které zahrnují: (i) vědecké

články z oblasti evolučních algoritmů, (ii) odkazy na práce v dané oblasti (zpravované jak na FIT, tak i mimo).
Autor dále čerpal z osobních konzultací s Ing. Dytrychem, dr. Křenou a dr. Eysseltem.

7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Realizace automatického systému pro plánování rozvrhu je provedena v jazyce Python. Zdrojové texty jsou

vhodně členěny do modulů, obsahují však pouze všeobecné komentáře. Uvítal bych komentáře na úrovni
jednotlivých metod. Projekt bylo možné snadno otestovat na přiložených datech.
Uvítal bych však podrobnější výpisy na standardní výstup. V současné době je vypisována pouze číslo generace,
zbytek je ukládán do XML souborů. Bylo by ale vhodné vypsat i informace (i) zda je již v populaci rozvrh, který
splňuje všechna tvrdá kriteria, (ii) zjednodušený náhled na paretovu frontu, (iii) případně nějakou metriku
konvergence populace. Uživatel by se tak mohl za běhu algoritmu rozhodnout, zda má ještě smysl čekat a doufat
v lepší řešení a nebo je lepší program restartovat.

8. Využitelnost výsledků
 Vzhledem k dosaženým výsledkům je možné zařadit program do praxe a použít jej pro generování rozvrhů na FIT

VUT v Brně.

9. Otázky k obhajobě
 V práci používáte algoritmus NSGA-II implementovaný v jazyce python. Jedná se o Vaši implementaci

nebo o implementaci převzatou?
Jak jste nastavoval pravděpodobnost křížení?
V rámci experimentální části jste určil, že ideální velikost populace je 50 jedinců a mutace 7%. Při
testování na reálných datech, jste však nastavil parametry jiné (350 jedinců, 10% mutace). K čemu bylo
hledání optimálních parametrů, když jste ve finále nastavil úplně jiné? Jaké úspěšnosti by jste dosáhl s
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optimálními parametry? Co by jste doporučil běžnému uživateli jako vhodné parametry optimalizace?
Existuje i jiná možnost paralelizace v pythonu? Technika, kterou jste použil vykazuje obrovskou režii a
špatné škálování.

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Předložená diplomová práce je velice kvalitní inženýrské dílo. Navržený algoritmus pro plánování rozvrhů byl

otestován na reálných datech a prokázal, že je "human-competitive". Velmi pozitivně hodnotím prezentační a
typografickou stranu práce. Menší výhrady mám k experimentálnímu vyhodnocení navrženého algoritmu. Přesto
však práci hodnotím práci stupněm výborně (A).

 

V Brně dne: 9. června 2015
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