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Text posudku:     

Předkládaná práce se zabývá tématem paralelizace evolučních algoritmů v prostředí 

grafických procesorů (GPU). Jde o velmi důležité téma, protože různé evoluční algoritmy se 

používají jako optimalizační nástroj pro řešení komplexních úloh, včetně učení hlubokých 

neuronových sítí, a jejich škálovatelnost je klíčová pro zvládnutí velkých úloh. GPU dnes 

představují dostupné vysoce paralelní výpočetní prostředí, které má ale specifické vlastnosti. 

Autor v práci zkoumá možnosti paralelizace několika základních typů evolučních algoritmů, 

implementuje navržené algoritmy a zevrubně otestuje jejich výkon.  

 

Text vlastní práce je rozdělen do šesti kapitol a několika příloh. Úvod obsahuje motivaci 

výzkumu, zasazuje práci do kontextu jak z hlediska výpočetní inteligence, tak z pohledu 

paralelního programování a prostředí GPU. Jsou zde stanoveny cíle práce a stručný přehled 

kapitol.  

Druhá kapitola je podrobným úvodem do oblasti evolučních algoritmů. Autor zde popíše 

genetické algoritmy (GA), evoluční strategie (ES) a algoritmus optimalizace rojem částic 

(PSO), které v dalším paralelizuje.  

V kapitole 3 se dozvíme o vlastnostech architektury GPU a programování pomocí CUDA. 

Dále je popsána knihovna PyTorch, jejíž prostředí autor využívá pro vlastní implementaci. 

Součástí třetí kapitoly je i stručný přehled paralelizace evolučních algoritmů.  

Těžiště autorovy vlastní práce je návrh implementace paralelních evolučních algoritmů tří 

typů – GA, ES a PSO – ve čtvrté kapitole.  

Rozsáhlá pátá kapitola potom obsahuje experimentální ověření funkčnosti a efektivity 

autorem navržených algoritmů.  

Diskuse výsledků a nástin další možné práce je obsahem závěrečné kapitoly.  

Práce obsahuje též podrobný appendix, ve kterém jsou uvedeny detaily implementace a 

nastavení parametrů experimentů spolu s kompletním přehledem výsledků. Veškeré kódy 

vzniklé během řešení práce jsou autorem prezentovány v knihovně veřejně přístupné na 

serveru github. 

 

Hlavní přínosy práce shrnuji v následujících bodech: 

 

• Úvod to evolučních algoritmů v rešeršní části – kapitola 2 považuji za velmi zdařilý. 

Autor čerpá z moderních zdrojů a celou oblast zpracoval podrobně a s nadhledem. 

 

• Vlastní návrh implementace paralelních evolučních algoritmů v kapitole 4 je velmi 

dobře popsán a ukazuje autorovu zkušenost s prostředími CUDA a PyTorch. Autor řešil 

specifické problémy spojené s implementací na GPU, jeho návrh algoritmů je efektivní a 
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netriviální. Z praktického hlediska oceňuji zveřejnění celé knihovny na githubu a možnost její 

instalace standardními prostředky jazyka Python. 

 

• Experimentální část je pečlivě provedená, autor porovnal nejen GPU a CPU verze 

svých algoritmů, ale verze implementované v PyTorch a master-worker verzi v C++. 

Výsledky ukazují pro několik úloh, za jakých velikostí úlohy a na jakém hardware je 

paralelizace výhodná. 

 

Následují komentáře a otázka k obhajobě: 

 

• V kapitole 3.4 věnované přehledu paralelizací evolučních algoritmů jsem postrádal 

klasickou publikaci Erick Cantú-Paz: A Survey of Parallel Genetic Algorithms, Calculateurs 

paralleles (10), 1998. Z hlediska věcného nejde o problém, protože autorem citované práce z 

ní vycházejí, ale je zajímavé zjistit, že základní dva přístupy k paralelizaci jsou ještě starší a 

obecně historie paralelizace GA začíná v samých počátcích návrhů těchto algoritmů v druhé 

polovině 70. let 20. stol. 

 

• V závěru práce je zmíněna možnost pokračovat v práci paralelizací pokročilého 

algoritmu CMA-ES. To považuji za velmi důležité, protože CMA-ES je znám jako špatně 

škálovatelný ve své sériové verzi. Na druhou stranu, update kovarianční matice v algoritmu je 

poměrně specifický. Zamýšlel jste se nad tím, jak by se to v prostředí GPU realizovalo?  

 

Závěrem bych rád konstatoval, že práci považuji za velmi kvalitní a významnou zvláště z 

hlediska praktické implementace. Rád ji doporučuji k obhajobě. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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