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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☒ ☐ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář   Práce se věnuje použití genetických algoritmů pro vývoj maskovacích 

vizuálních vzorů v konkrétním prostředí. Kvalita vyvinutých vzorů je testována pomocí 

modelu pozornosti SAM založeném na hlubokých neuronových sítích. Zadání práce 

považuji za velmi obtížné, autor k jeho řešení použil řadu moderních přístupů umělé 

inteligence, kde kombinuje evoluční optimalizaci a neuronové sítě pro vytvoření 

originálního způsobu řešení, které je založeno na plauzibilních neuro-fyziologických 

předpokladech. Oceňuji konceptuální přístup k řešení, kde každá volba nástroje či 

technologie je dobře zdůvodněna případně podpořena experimenty. Autor navrhl vlastní 

variantu genetického algoritmu pracující s 2D jedinci reprezentujícími maskovací vzor. 

Dále navrhl a implementoval vhodné genetické operátory, přičemž nejtěžší část spatřuji 

v návrhu vhodné fitness funkce, která zahrnuje model pozornosti při vnímání obrázků 

prostředí s vloženým maskovacím vzorem. Další část práce využívá více-kriteriální 

optimalizaci (algoritmus NSGA-2) pro nastavení optimálních parametrů genetického 

algoritmu vzhledem ke kvalitě řešení a času běhu programu. Experimentální část ukazuje 

některé částečné úspěchy autorova návrhu, ale naznačuje i problémy k dalšímu řešení 

(velká časová náročnost zapojení hluboké neuronové sítě do výpočtu fitness, slabá 

konvergence). Celkově považuji práci za zdařilý pokus o řešení komplikovaného problému 

s využitím aktuálních modelů strojového učení a optimalizace. 
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☒ ☐ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☒ ☐ ☐ ☐ 

Analýza ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Práce je napsána velmi přehledně, struktura práce je logická, jazyková úroveň 

dobrá s malým množstvím gramatických chyb či nepřesností. Za hlavní klad považuji 

jasnou osnovu celého textu, které pomáhá v čitelnosti i explicitní specifikace cílů 

jednotlivých kapitol a shrnutí jejich obsahu. Po formální i obsahové stránce považuji práci 

za nadprůměrnou. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☒ ☐ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Softwarové řešení je zvoleno adekvátně cílům práce. Autor při řešení vyvinul 

softwarový nástroj v jazyce Python, který používá velké množství dalších komponent, 

knihoven a nástrojů, jako jsou Keras a Theano pro hluboké neuronové sítě, nebo SAM a 

OpenCV pro manipulaci s obrazovými daty. Všechny komponenty návrhu jsou diskutovány 

a obhájeny (včetně například nepoužití tradiční knihovny DEAP pro implementaci 

genetického algoritmu). Výsledný produkt je optimalizovaným nástrojem sloužícím hlavně 

autorovi pro provedení experimentální části práce, i když ho lze dle popisu použít pro 

snadné zopakování experimentů případně další práci i jinými zájemci. Komplikovaná 

instalace je dána velkým množstvím závislostí použitých komponent, a bohužel je dnes de 

facto standardem při práci s knihovnami akcelerujícími výpočty hlubokých sítí.  

 

Celkové hodnocení Výborně (spíše horší) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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