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Text posudku:     

Předkládaná práce se zabývá řešením optimalizačního problému umísťování nepravidelných 

2D tvarů do plochy. Jde o podtřídu packing problému s aplikací v mnoha oborech průmyslu. 

Autorka se zaměřila na oblast rozmístění střihu na látku, což přináší řadu zajímavých 

dodatečných podmínek jako je například návaznost vzoru na jednotlivých tvarech. Cílem 

práce bylo navrhnout původní evoluční algoritmus a heuristické funkce, které budou daný 

optimalizační problém efektivně řešit. 

 

Text práce se skládá ze sedmi kapitol včetně úvodu a závěru a příloh s uživatelskou a 

programátorskou dokumentací vyvinutého software, který je součástí řešení práce. Úvod 

práce obsahuje motivaci zadání problému a definuje cíle práce. První kapitola obsahuje 

přehled packing problémů a ve své druhé části přesně definuje problém řešený v práci. Druhá 

kapitola uvádí do evolučních algoritmů, a podrobněji se věnuje celočíselným a permutačním 

reprezentacím, které jsou v práci dále použity. Ve třetí kapitole autorka uvádí přehled 

souvisejících prací v oblasti speciálních packing problémů, které přinášejí řešení pomocí 

různých heuristik i evolučních technik. 

Vlastní výsledky práce jsou představeny v kapitole 4. Jde o dva evoluční algoritmy pracující s 

permutací tvarů a dalšími parametry. Algoritmy pracují s rozšířeným permutačním 

zakódováním jedinců a přirozeně navrženými operacemi selekce, křížení a mutace. První 

algoritmus (sekce 4.1.1) obsahuje kromě zakódovaného pořadí tvarů i jejich překlopení a 

rotace. Druhý z algoritmů (sekce 4.2.1) optimalizuje pro každý tvar souřadnici x jeho polohy. 

Každý algoritmus obsahuje důležitou heuristickou funkci, dekodér, která provádí vlastní 

rozmístění tvaru na plochu. Funkce jsou různé složitosti, pracují s opsaným obdélníkem 

kolem tvaru, případně umožňují i překrytí bounding boxů pro jemnější umístění 

nepravidelných tvarů. Pátá kapitola obsahuje experimentální ověření na datových množinách 

z relevantní literatury. Závěr práce shrnuje dosažené výsledky a nastiňuje další možný rozvoj 

autorčina řešení. 

 

Za hlavní dosažené výsledky práce považuji: 

• Návrh vlastních evolučních algoritmů řešení problému včetně heuristických funkcí pro 

umístění tvaru a jejich praktická implementace.  

• Rozšíření celého řešení pro vzorované látky. V dané aplikační oblasti je tato vlastnost 

velmi důležitá.  

• Zevrubné experimentální ověření funkčnosti řešení. Autorka provedla analýzu 

nastavení parametrů algoritmů a následně srovnala výsledky s předchozími řešeními.  
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Dotazy k obhajobě: 

• Ve vašich experimentech dopadalo nejlépe křížení order crossover. Jaké další varianty 

jste uvažovala? Existuje případně nějaký specifický invariant, který by mohl vést k návrhu 

jiného typu křížení? 

• V závěru práce zmiňujete problémy se zaokrouhlováním při floating point výpočtech, 

jak se to projevovalo? 

 

Závěrem bych rád konstatoval, že celá práce je velmi pečlivě zpracovaná, srozumitelná a 

dobře pracuje s existující literaturou v dané oblasti. Návrh algoritmů je výborně motivován a 

odůvodněn. Experimentální část práce je provedena korektně a výsledná tvrzení o efektivitě 

algoritmů jsou statisticky odůvodněna. Autorka v práci představila původní algoritmus řešení 

problému motivovaného z praxe, který dosahuje velmi dobrých výsledků. Doporučuji tuto 

práci uznat jako diplomovou.   

 

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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