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Témou diplomovej práce (ďalej len DP) bolo experimentálne porovnať (použitím simulátora) 
evolúciu riadenia robota (založeného na neurónových sieťach) pomocou jednoduchších, 
resp. pomocou modernejších variant genetických algoritmov (ďalej len GA). Hlavným cieľom 
bolo posúdiť, či sa v evolučnej robotike oplatí používať modernejšie varianty GA. 
 
Porovnávané boli nasledujúce parametre GA: 

1. Celočíselné kódovanie jedincov VS reálne kódovanie jedincov, 
2. Základné VS pokročilé spôsoby mutácie a kríženia jedincov, 
3. Pevná VS variabilná veľkosť populácie. 

Experimenty boli vykonané na nasledujúcich troch štandardných úlohách evolučnej robotiky: 

1. Vyhýbanie sa prekážkam, 
2. Vyhľadávanie objektu, 
3. Dobíjanie batérie. 

Ako kritéria pre hodnotenie úspešnosti GA boli zvolené nasledujúce dve kritéria: 

1. Kvalita nájdeného riešenia, 
2. Rýchlosť konvergencie. 

Štruktúra práce 

V prvej polovici DP autor oboznamuje čitateľa s problematikou evolučnej robotiky, 
neurónových sietí a GA, pričom popisuje základné aj pokročilejšie techniky GA. Autor ďalej 
uvádza niekoľko dostupných robotických simulátorov (Evorobot, Stage a Enki), z ktorých si 
nakoniec vyberá knižnicu Enki, ktorá je pre účel DP asi najvhodnejšia. Samotnú kostru GA 
vrátane jednotlivých operátorov musel autor implementovať sám. Ako platformu si zvolil 
operačný systém Linux / UNIX a ako vývojový nástroj C++ (v súlade s knižnicou Enki). 
Výsledné riešenie je nanajvýš modulárne a vďaka tomu aj ľahko rozšíriteľné. 
V druhej polovici DP autor podrobne popisuje tri vyššie uvedené testovacie úlohy evolučnej 
robotiky, pričom ku každej z nich uvádza fitness funkciu, ktorá je použitá ako kritérium kvality 
jedinca (robota). Na každú testovaciu úlohu je spustená sada experimentov - ku každému 
skúmanému parametru GA (viď vyššie) je navrhnutá špeciálna sada experimentov. Autor 
následne uvádza a vyhodnocuje výsledky získané z experimentov a nakoniec formuluje 
závery vyplývajúce z týchto výsledkov. 
V prílohe DP je popísaná implementácia použitých algoritmov a taktiež je uvedená aj stručná 
užívateľská dokumentácia, ktorá umožňuje užívateľovi zostaviť a vyhodnotiť vlastné 
experimenty. Ako bonus autor implementoval jednoduchú aplikáciu “Enki Viewer” v jazyku 
Java, ktorá umožňuje zobraziť a prehrať nasimulovanú jazdu robota. Screenshoty z tejto 
aplikácie sú k dispozícii v obrazovej prílohe DP. 
 



Pozitíva 

 Práca je napísaná stručne, výstižne a zrozumiteľne. 
 Práca je dobre štruktúrovaná a systematická. 
 Ťažisko práce je v dobre navrhnutej a modulárnej architektúre vyvinutého systému a 

taktiež v dôslednom zostavení a vyhodnotení jednotlivých experimentov. 
 Práca prináša dobrý základný pohľad a intuíciu do použitia pokročilejších techník GA 

v oblasti evolučnej robotiky. 

Negatíva 

 Na prvej strane DP (strana s logom MFF UK) chýba miesto vypracovania: Praha. 
 V zadaní DP v zozname odbornej literatúry boli uvedené články “Lobo, F. G. and 

Lima, C.F.: A review of adaptive population sizing schemes in genetic algorithms” a 
“Stanley, K. O. and Miikkulainen, R.: Evolving neural networks through augumenting 
topologies,” ktoré už ale nie sú uvedené v DP v zozname literatúry. 

 Strana 1 (Úvod), riadok -1: preklep: posupy prepísať na postupy. 
 Na stranách 23 - 24 sú síce uvedené presné rozmery arény, rozmiestnenie prekážok, 

rozmery robota a taktiež aj dĺžka trvania jednej jazdy robota, avšak nie je uvedená 
maximálna rýchlosť, akú môže robot dosiahnuť, a tým pádom nie je jasné, akú dráhu 
môže robot počas jednej jazdy prejsť, tj. koľkokrát môže napr. prejsť celú arénu atď. 

 Strana 28, riadok 3: preklep: rálného prepísať na reálného. 
 Strana 53, riadok -12: nesprávne sformátované znaky pri slove objectFactory. 
 V kapitole 6 autor vyhodnocuje výsledky experimentov na základe (pre tento účel 

špeciálne navrhnutých) grafov: na ose x sú vedľa seba vyznačené jednotlivé 
experimenty (presnejšie ich kódové označenie), na ose y je ku každému experimentu 
znázornený buď boxplot z fitness hodnôt dosiahnutých najlepším jedincom v 
poslednej generácii, alebo boxplot z čísiel generácií, v ktorých bola dosiahnutá 
finálna fitness hodnota (vždy podľa toho, ktoré kritérium úspešnosti GA nás práve 
zaujíma). Všetky výsledky a závery v DP sú sformulované na základe týchto grafov. 
Moja osobná výhrada voči takémuto prístupu je tá, že hodnotenie grafov môže byť do 
značnej miery subjektívne. Štandardne sa v takýchto situáciách postupuje tak, že sa 
najskôr sformulujú nulové (a k nim alternatívne hypotézy), ktoré sa potom buď 
zamietnu, alebo nezamietnu v závislosti na výsledkoch vhodne zvolených 
štatistických testov na nejakej napr. 95% hladine významnosti. Na porovnanie 
stredných hodnôt by som si vedel predstaviť použitie napr. dvojvýberového t-testu. V 
prípade, ak by sa ukázalo (napr. použitím Shapiro-Wilkovho testu), že vstupné data 
nie sú z normálneho rozdelenia, dal by sa použiť aj vhodný neparametrický test, ako 
napr. dvojvýberový Wilcoxon. 

Záver 

Autor preukázal schopnosť aplikovať poznatky z oblasti neurónových sietí, genetických 
algoritmov a evolučnej robotiky pri návrhu uceleného, a pritom modulárneho systému, 
určeného na experimentálne porovnanie rôznych prístupov a techník GA. Pozitívne pôsobí aj 
systematický prístup pri návrhu a vyhodnotení pomerne rozsiahlej sady experimentov. 
Závery uvedené v práci môžu poslúžiť ako vodítko pre výskumníkov, ktorí zvažujú použitie 
pokročilejších variant GA v oblasti evolučnej robotiky. Práca celkovo pôsobí ucelene a je 
dotiahnutá do konca. K jazykovému ani typografickému spracovaniu práce nemám žiadne 
výhrady. Podľa môjho úsudku predložená práca vyhovuje zadaniu a odporúčam jej 
uznanie ako diplomovej práce. 
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