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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Student používá metody GA a ACO, které se na bakalářském studijním programu probírají spíše okrajově.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Student implementoval více metod, než mu ukládalo zadání. Metody dále rozšířil o vlastní optimalizace.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je dostatečný.
4. Prezentační úroveň předložené práce 55 b. (E)
 Technickou zprávou si student pokazil celkový dojem z práce. Prezentační úroveň práce je špatná.

Student mnohdy formuluje věty velmi nesrozumitelně, ačkoli samotná myšlenka je dobrá.
Teorie je popisována velmi neodborně, místy z dokumentace není jisté, zdali student problematice
rozumí.
Student nepoužívá standardní názvosloví a zavádí nové pojmy, či používá neodborné názvy (př. na
straně 9 u GA děti, balík na straně 14).
Struktura technické zprávy také není dobrá. Úvodní teorie je velmi zkrácená.

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce obsahuje řadu překlepů, jako například chybějící závorku do páru, chybějící tečku na konci věty či

překlepy v písmenech.
6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Práce s literaturou je špatná. Zdroje jsou sice v závěru práce uvedeny, avšak v textu až na výjimky nejsou

citovány/odkazovány. V úvodu práce, kde student popisuje jednotlivé základní metody velmi neodborně, tak ani
není možnost projít si zdroj pro lepší pochopení textu. Špatně se také odliší, které metody jsou převzaty a které
student vymyslel sám.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup práce je velmi pěkný.

Student implementoval více metod, než bylo požadováno. Tyto metody navíc optimalizoval algoritmy,
které sám navrhl. Výsledný program tak funguje lépe než programy využívající stejné metody bez
optimalizací.
Grafický výstup práce je také na velmi dobré úrovni. Pouze bych vytkla číslo v dolním pravém rohu, u
kterého není jasné, co znamená.
Pro lepší reprezentaci experimentů by namísto tabulek bylo vhodné použít grafy znázorňující průběh
konvergence jednotlivých metod v závislosti na čas.

8. Využitelnost výsledků
 V praxi by se daly výsledky využít například pro návrh desek plošných spojů nebo pro vylepšení

současných metod ACO či GA.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Student navrhl a implementoval velmi pěknou práci. Prokázal i schopnost vymýšlet a realizovat vlastní řešení,

která jsou přínosná. Celkový dojem kazí technická zpráva.
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