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Cílem diplomové práce byl výzkum využitelnosti regresních stromů a regresních lesů jako 
náhradního modelu pro urychlení evoluční optimalizace empirických cílových funkcí, mimo jiné 
empirické cílové funkce v chemické katalýze. Jedná se o empirickou cílovou funkci diskrétních i 
spojitých proměnných, existující náhradní modely pro urychlení evolučních algoritmů přitom 
podporují empirické funkce pouze spojitých proměnných. 

Text práce je napsán v anglickém jazyce, úroveň textu je dobrá. Obsahuje jenom malé množství 
gramatických chyb a překlepů, které nesnižují srozumitelnost textu. Text je přehledný a dobře 
strukturovaný, je členěn obvyklým způsobem na úvod, popis oblasti problému, popis 
navrhnovaného řešení, popis implementace, vyhodnocení a závěr.

Student splnil zadání diplomové práce. Ke způsobu řešení zadaného problému nemám žádné 
výhrady. Oceňuji důkladné vyhodnocení navržených postupů. Student nejprve vyhodnotil přesnost 
jednotlivých regresní modelů jak pomocí testovacích funkcí a dat, tak pomocí reálných dat z 
katalýzy. Dále student změřil a vyhodnotil rychlost konvergence navrženého genetického algoritmu 
bez použití regresních modelů a s použitím navržených regresních modelů. Zde z principiálních 
důvodů nebylo možné použít reálná data, student tedy použil vhodné testovací funkce. Rozsah 
implementace je relativně velký, implementace je přehledná, dobře navržená a dobře popsaná. 
Celkový přínos práce je značný, ve většině případů se za použití regresních stromů podařilo zlepšit 
výsledky genetického algoritmu při daném počtu vyhodnocení empirické cílové funkce, jedná se o 
originální řešení reálného problému. 

Řešení má i několik nepříliš závažných nedostatků. Uvádím jejich výčet:
• V sekci 3.1. na straně 23 postrádám stručný popis algoritmu. Je zde pouze popis vstupů 

algoritmu a používaných konstant.
• V pseudokódu algoritmu 3.2. není popsané, kde a jak se používá proměnná e, která je zde 

definovaná.
• V popisu operátoru křížení (část 3.4.1) není zdůvodněno, proč se křížení provádí právě 

uvedeným způsobem.
• V části 5. se testují regresní lesy vytvořené s použítím podmínek předčasného ukončení 

(„early stopping rules“) a bez nich. Tyto podmínky v práci ale nejsou přesně uvedeny.
• V tabulkách 5.11., 5.12., 5.13. a 5.14. chybí popis sloupce RT.
• V sekci 5.12., je popsáno, že použití regresních modelů v případě daného optimalizačního 

problému a dané strategie jejich použití, je výhodné, pokud je počet dostupných 
vyhodnocení empirické cílové funkce relativně malý. V případě, že počet vyhodnocení je 
větší než 600 až 1000, genetický algoritmus naopak dává horší výsledky s použitím 
regresních modelů než bez nich. Tabulka 5.11. srovnává regresní modely při velkém 
vyhodnocení empirické cílové funkce (2000 vyhodnocení). Nabízí se otázka, nakolik je 
porovnání regresních modelů v tomto případě zajímavé a zda není důležitější rychlost 
konvergence daných regresních metod.

• Na straně 56 je uvedeno, že výkon dané strategie použití regresních modelů by mohl být 
vyšší při odlišném nastavení jeho parametrů. Není zde ale zdůvodněno, proč tato strategie 
nebyla s tímto nastavením vyhodnocena.

• Práce se nezmiňuje o dalších možnostech řešení daného optimalizačního problému a 
neuvádí důvody, proč byly pro řešení zvoleny právě evoluční algoritmy.



Předloženou diplomovou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.
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