
 

 
 
 

 
 

Posudek diplomové práce studenta Klímy 
 

Cílem diplomové práce studenta Jana Klímy byl návrh a přiměřeně otestovaná 
prototypová implementace algoritmů využívajících regresních stromů a jejich zobecnění jako 
náhradních modelů cílové funkce při evoluční optimalizaci. Náhradní modely, tj. regesní 
modely  konstruované na základě dat z dosavadního průběhu optimalizace, se již po dvě 
desetiletí používají při tradiční optimalizaci cílových funkcí s nákladným či časově náročným 
vyhodnocováním. Typicky se jedná o cílové funkce vyhodnocované buď empiricky pomocí 
měření nebo pomocí rozsáhlých simulací. V posledním desetiletí náhradní modely  pronikly i 
do evoluční optimalizace, kde se jeví jako velmi perspektivní, protože cílové funkce 
uvedeného typu se stále častěji optimalizují právě evolučním přístupem, zároveň ale přináší 
dodatečné problémy vyplývající z propojování modelu s evolučním algoritmem. 

Jana Klíma přistoupil k zadané diplomové práci velmi zodpovědně a svědomitě. 
Pečlivě prostudoval literaturu týkající se regresních stromů a náhodných lesů a poměrně do 
hloubky i literaturu o evoluční optimalizaci a náhradním modelování.  Při návrhu použití 
regresních stromů a náhodných lesů jako náhrandích modelů cílové funkce v evoluční 
optimalizaci ukázal, že znalosti z různých oblastí dokáže tvůrčím způsobem kombinovat. Při 
implementaci a rozsáhlém testování navržených algoritmů pak osvědčil výborné zvládnutí 
vývojového prostředí Matlab. Kvůli testování svých algoritmů na problému z reálné aplikace 
strávil poměrně hodně času pronikáním do složité problematiky smíšené spojité a 
kombinatorické optimalizace s omezními několika typů, které dosud v literatuře o evoluční 
optimalizaci nebyla věnována téměř žádná pozotnost. Oceňuji také to, že se sám od sebe 
rozhodl psát diplomovou práci v angličtině, přestože nemá ambici pokračovat do 
doktorandského studia, což obykle pro studenty bývá motivací pro volbu angličtiny jako 
jazyka práce. 

Jediné, co mě na diplomantově přístupu k práci zklamalo, bylo neustálé odkládání 
implementace funkcionality předzpracování vstupu pro jeho algoritmy, funkcionality 
dostatečně silné, aby omožňovala i vstup popisu optimalizačních problémů z reálných 
aplikací výše zmíněného typu. Nakonec mi několik měsíců před odevzdáním práce sdělil, že 
již stihne implementovat jen menší část této funkcionality, vycházející z rozkladu množiny 
přípustných řešení do systému mnohostěnů. Obsáhlejší část, zahrnující vytvoření tohoto 
rozkladu, jsem musel nakonec implementovat sám. Protože však o předzpracování vstupů 
není v zadání práce ani zmínka, neberu skutečnost, že je neimplementoval v rozsahu podle 
mého přání, jako nesplnění části zadání a nepřihlížím k ní při návrhu známky. 
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Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji diplomovou práci Jana Klímy  
klasifikovat stupněm výborně. 
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