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1. Informace k zadání
 Tato práce navazuje na problematiku využití koevolučních algoritmů v evolučním návrhu pomocí kartézského

genetického programování (CGP), kterou se na UPSY zabýváme. Používané prediktory fitness, které jsou vyvíjeny
souběžně s evolucí řešení pomocí CGP, obsahovaly vždy pevný počet trénovacích vektorů k ohodnocení
kandidátních řešení. Výhodný počet trénovacích vektorů, pomocí něhož lze dosáhnout řešení požadované kvality v
co nejkratším čase, je však pro každou řešenou úlohu různý. Tato práce spočívala zejména v nastudování
existujících přístupů a návrhu a implementaci nového konceptu, který umožní vyvíjet prediktory fitness tak, aby se
počet používaných trénovacích vektorů adaptoval na řešenou úlohu v průběhu koevoluce pomocí principů
souběžného učení. Implementaci i experimentální vyhodnocení považuji za nadprůměrně náročné. Zadání bylo
splněno v celém rozsahu.

2. Práce s literaturou
 Při řešení této práce bylo nutné prostudovat velké množství odborné literatury. Diplomant samostatně vyhledával a

používal literaturu.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Diplomant byl v průběhu řešení velmi aktivní, dodržoval dohodnuté termíny konzultací a pečlivě zpracovával

zadanou problematiku. Vysoce optimalizovaná implementace navrženého konceptu byla hotova již začátkem
zimního semestru, což umožnilo provedení velkého množství experimentů.

4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena ve značném předstihu a definitivní obsah technické zprávy byl dostatečně konzultován.

5. Publikační činnost, ocenění
 Koncept nového typu prediktorů fitness byl publikován na studentské konferenci Excel@FIT 2015 a byl vybrán

mezi 12 nejlepších k ústní prezentaci.
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nový způsob přístupu k souběžné evoluci prediktorů fitness, považuji práci za
originální. Výsledky diplomantovi práce jsou součástí článku připravovaného pro časopis Genetic Programming
and Evolvable Machines.

Vzhledem k velmi vysoké kvalitě DP a úspěchu v soutěži Excel@FIT navrhuji přihlášení této DP do soutěže ACM
SPY.

6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Diplomovou práci hodnotím stupněm A - výborně, neboť diplomant musel prostudovat velmi složitou problematiku

související s diplomovou prací a práce byla zpracována velmi pečlivě.

 

V Brně dne: 29. května 2015
.................................
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