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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání je mírně obtížnější, pro řešení bylo nutné se seznámit s principy evolučních a koevolučních algoritmů a

jejich použitím při návrhu (přibližně počítajících) číslicových obvodů.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno v celém rozsahu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Technická zpráva je logicky členěna, kapitoly na sebe navazují, text je pro čtenáře pochopitelný. Kapitola 5 je

zbytečně členěna na velké množství podkapitol.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje velké množství chyb v interpunkci a student se nevyvaroval stylisticky neobratným formulacím.

Po typografické stránce je nutné vytknout nízké rozlišení rastrových obrázků a mnoho chyb v matematických
vzorcích (např. chybné vysázení indexů či nesprávný řez písma).

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Uvedené zdroje souvisí s řešeným tématem práce. Autor vyhledal dostatek zdrojů a tyto zdroje správně v práci

citoval.
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Autor implementoval metodu návrhu číslicových obvodů založenou na (ko)evolučním algoritmu. K implementaci

použil jazyk Java. Výkonost implementace nedosahuje úrovně optimalizovaných implementací v jazyce C/C++,
to však není na závadu, protože optimalizace nebyla předmětem této práce.

Realizační výstup zahrnuje velké množství experimentů. Postrádám však srovnání standardního CGP s
koevolučním přístupem v úloze návrhu přibližně počítajících obvodů. Úloha návrhu obvodu parity je triviální a
mohla být z práce vypuštěna.

8. Využitelnost výsledků
 Návrh přibližně počítajících obvodů pomocí koevolučních algoritmů nebyl dosud publikován. Pro porovnání se

stávajícími metodami by ovšem bylo nutné se zaměřit na optimalizovanou implementaci algoritmu a provést
experimenty se složitějšími obvody.

9. Otázky k obhajobě
 1. Jaký vliv má použití koevoluce na rychlost nalezení řešení v úloze návrhu přibližně počítajících

obvodů?
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Přes uvedené nedostatky v technické zprávě se jedná o kvalitní práci a proto navrhuji celkové hodnocení

stupněm B.

 

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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