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Text posudku

Práce se zabývá úlohou lineárního programování s intervalovými koeficienty, a to konkrétně
rozsahem možných optimálních hodnot. Cílem práce bylo rozšířit dosavadní postupy na obecný
tvar úlohy, který kombinuje rovnice a nerovnice, volné a nezáporné proměnné. Vzhledem
k tomu, že intervalovou úlohu nelze transformovat na jeden z kanonických tvarů tak, jak je
to běžné u lineárního programování, uvažovaly se doposud jednotlivé formy zvlášť. Takového
rozšíření na obecný tvar pomůže celou teorii a metody sjednotit.

Konkrétně, autor navrhl postup na přesný výpočet mezí optimálních hodnot (rozkladem na
ortanty). Dále zobecnil bázickou stabilitu, včetně způsobů na její ověření a důsledků, týkajících
se rozsahu optimálních hodnot.

Součástí práce je také implementace navržených metod v jazyce Matlab s využitím inter-
valového balíku Intlab. Dokumentace je obsažena v textu práce, stejně jako popis, výsledky a
diskuse numerického testování. Na řadě náhodně generovaných instancí autor srovnal efekti-
vitu jednotlivých metod, a to z hlediska výpočetního času a těsnosti aproximace, v závislosti na
velikosti instance a šířce vstupních intervalů. Přiložené grafy ilustrují podíl silně přípustných
či bázicky stabilních instancí. Autor rovněž zmiňuje možnosti dalšího rozšíření a zefektivnění
výpočtu.

Z formálního hlediska je text na odpovídající úrovni (jediný překlep: strana 13, předpo-
slední řádek zcela napravo má patrně být a′ namísto b′). K textu ani progamu nemám žádné
závažné připomínky, jen pár drobných poznámek:

• funkce linprogvbcomb: která metoda je defaultní?

• tabulky v příloze, když „interval APX užší než Exact“ : pro lepší srovnání bych vyloučil
z průměru oba případy

Doporučení k obhajobě

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.
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