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Úvod

Uvažujme problém hledání minima funkce f : Rn → R. Nechť je dána aproximace bodu lokálního
minima. Jednou ze základních strategií numerických optimalizačních metod je zvolit směr, ve kterém
funkce klesá (spádový směr), a pomocí vhodně zvolené délky kroku nalézt novou aproximaci. Tento
problém lze formulovat jako problém funkce jedné proměnné (proměnnou je délka kroku), přičemž
se snažíme volit délku kroku ideálně jako bod minima funkce f v daném směru. Při praktických
realizacích tohoto postupu pak postačuje nalezení délky kroku zajištující dostatečný pokles funkce
a konvergenci uvažované metody.

Shrnutí obsahu práce

Autorka shrnuje různé techniky a algoritmy pro nalezení vhodné délky kroku. V druhé kapitole se
soustřeďuje na prezentaci čtyř základních spádových metod a následně prezentuje věty o konvergenci
těchto metod, při použití Wolfeho podmínek na výběr délky kroku. Závěrečná část práce je věnována
numerickému testování jednotlivých metod používajících různé podmínky na výběr délky kroku.

Celkové hodnocení práce

Práce je netriviální kompilací převzatých i původních výsledků, s velmi dobře zpracovanými nume-
rickými experimenty.

Téma práce. Téma práce bylo pečlivě zpracováno. Všech cílů ze zadání práce bylo dosaženo.

Vlastní příspěvek. Autorka zpracovala důkaz věty o globální konvergenci spádových metod. Na-
programovala a řádně numericky otestovala uvažované metody a techniky. Na vhodně zvo-
lených příkladech demonstrovala výhody i nevýhody jednotlivých metod. Matlabovské kódy
budou přínosem pro výuku numerických metod optimalizace.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je velmi vysoká, práce je dobře čitelná a vhodně
strukturovaná. Matematický text je korekně zformulován.

Práce se zdroji. Zdroje jsou správně a v dostatečné míře citovány.

Formální úprava. Formální úprava práce je velmi dobrá, práce obsahuje minimum tiskových chyb.

Závěr

Práci považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci. Návrh klasifikace
přikládám na zvláštním papíru.
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