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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání považuji za náročné, protože autor musel prostudovat mnoho článků z oblasti optimalizačních metod a

provést opravdu velké množství experimentů, aby prokázal přínos nových modifikovaných metod.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání považuji za zcela splněné.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Text práce má cca 70 vysazených stran, což je mírně nadstandardní rozsah.
4. Prezentační úroveň předložené práce 88 b. (B)
 Struktura práce je velmi dobrá. Rozsah kapitol vyhovuje požadavkům až na kapitolu 5 Implementace, ve které je

pouze velmi stručný popis návrhu a implementace programů. Nicméně, vzhledem k zaměření práce na algoritmy
a experimenty to nepovažuji za zásadní chybu. Text práce je napsán srozumitelnou formou.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Typografická stránka textu je na výborné úrovni. Výhrady mám snad jen k nepříliš konzistentní sazbě

pseudokódu algoritmů -- například na str. 17 je Tabu prohledávání popsáno formou číslovaných odrážek a na
následující straně je Algoritmus 1 s perfektně vysazeným popisem simulovaného žíhání.
Z jazykového hlediska je text naprosto v pořádku až na několik málo překlepů a nespisovných slov (např.
"spousty parametrů", "tyto Lemmy", "tím pádem").

6. Práce s literaturou 100 b. (A)
 Autor prostudoval nadstandardní množství literatury (seznam má 41 odkazů). Na základě publikovaných

algoritmů navrhl modifikovaný algoritmus (viz str. 24), který lze považovat za jeho vlastní přínos.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Programy jsou napsány v Javě a mají rozsah cca 3200 řádků. Chybí mi v nich komentáře, především ty

označující autora a licenci pod kterou je publikuje. Kvalita kódu je vyhovující.
Za výrazně nadstandardní považuji rozsah provedených experimentů.

8. Využitelnost výsledků
 Práce modifikuje některé algoritmy z literatury, což lze považovat za vlastní přínos studenta. Předpokládám, že

výsledky budou publikovány a použity pro další výzkum v této oblasti.
9. Otázky k obhajobě
 Jaké hodnoty může dosáhnout vaše funkce randomInt(min,max) vracející hodnotu: min + (int)

(Math.random() * (max - min)) ? V kódu máte typicky použití této funkce ve tvaru: int index =
Tools.randomInt(0, unvisited.size() - 1);  Počítáte s tím, že tento náhodný výběr nikdy nevybere
poslední prvek?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Student jasně prokázal inženýrské schopnosti. Tato práce je náročná, téměř po všech stránkách výborně

zpracovaná, je v ní i vlastní přínos studenta, proto ji hodnotím stupněm výborně/A.

 

V Brně dne: 11. června 2015
  .................................
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