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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Problematika celulárních automatů byla v minulosti intenzívně studována. Oblast je proto značně pokrytá a další

rozvoj se již hledá obtížněji.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce má obvyklý rozsah, minimální mez je překročena velmi málo.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 K teoretické části mám řadu výhrad:

- na str. 7 není řádně vysvětleno číslování přechodových funkcí podle Wolframa, přestože se dále v práci běžně
používá
- ze způsobu zavedení pojmu okolí aktuální buňky vyplývá, že aktuální buňka není součástí okolí, ovšem dále v
práci se tvrdí opak
- obr. 2.4 je nesrozumitelný, rovněž obr. 2.5 je podivný, a nejde o diagram, jak autor uvádí
- na str. 39 autor uvádí, že byla ukázána výpočtová síla celulárních automatů; s tímto tvrzením by se dalo
polemizovat
- na str. 11 zavádí autor pojem "excitovaný stav", ale dále používá pojmu "vyrušený"
Takovýchto nepřesných formulací je v práci bohužel více. Jsou vyznačeny poznámkami v práci.
Za zmínku stojí komentář k obr. 3.1, kde se uvádí, že jsou použity barvy fialová, modrá a černá, ovšem v obrázku
jsou barvy bílá, zelená a červená. Použití pojmu "bod" nejasné a nejednoznačné.
- Na str. 19 je použit pojem "homogenní chromozóm", ale vysvětlení tohoto pojmu vyplývá z textu mnohem
později.
- Symboly O, R jsou použity dvakrát s odlišným významam - str. 12 a str. 26, 27.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Po formální stránce vypadá práce dobře, ale když se zajde do podrobnějšího rozboru, tak to dopadne výrazně

hůře.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Rozsah použité literatury je přiměřený, některé základní otázky mohly být s využitím literatury popsány lépe.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Práce má studijní charakter, takže o realizačním výstupu se nedá dost dobře hovořit.
8. Využitelnost výsledků
 Využitelnost výsledků je problematické. Experimentální část práce byla provedena důkladně, ovšem praktické

využití výsledků není zřejmé.
9. Otázky k obhajobě
 Co považujete za přínos práce, a to z celkového hlediska tak z osobního pohledu.

Dokažte zkušební komisi, že 3 exp 8 (tři na osmou) = 512 (str. 21).
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Objem vykonané práce je přiměřený, experimentální část je v pořádku, v teoretické části shledávám nedostatky.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 8. června 2016
  .................................
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