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Evolučná robotika je oblasťou robotiky, kde riadenie robota (prípadne aj jeho morfológia) je získané 

rôznymi variantmi genetických algoritmov. Úspešné aplikácie evolučnej robotiky boli v minulosti 

postavené väčšinou na tom, že riadiaci systém robota bola neurónová sieť učená základným 

genetickým algoritmom používajúcim celočíselné kódovanie reálnych váh neurónovej siete. Cieľom 

práce bolo zistiť, či modernejšie varianty genetických algoritmov využívajúce kódovanie váh číslami 

s plávajúcou desatinnou bodkou spolu s novými genetickými operátormi pracujúcimi nad reálnymi 

číslami alebo variabilná veľkosť populácie nie sú pre takéto úlohy lepšie než jednoduchý genetický 

algoritmus. 

Autor v práci stručne popísal použité modely neurónových sietí, základný genetický algoritmus 

a niekoľko jeho vylepšení – kódovanie reálnych čísel číslami s plávajúcou desatinnou bodkou, 

niekoľko variantov mutácie pre reálne čísla, nové varianty kríženia reálnych čísel a napokon dva 

genetické algoritmy s premenlivou veľkosťou populácie. 

Na základe analýzy dostupných robotických simulátorov autor navrhol a implementoval vlastný 

vysoko konfigurovateľný program na simulované evolučné experimenty. Genetické algoritmy potom 

porovnával na 3 vybraných úlohách, o ktorých je známe, že sa dajú riešiť evolučnými postupmi – 

vyhýbanie sa prekážkam, vyhľadávanie objektu a periodické dobíjanie batérie. Pre každú z týchto úloh 

autor urobil dôkladné testy s celočíselným kódovaním váh siete pomocou 2 až 8 bitov na jednu váhu 

a kódovaním váh číslami s plávajúcou desatinnou bodkou. Všetky uvedené spôsoby kódovania 

vyskúšal v kombinácii so základným genetickým algoritmom (uniformná mutácia, jednobodové 

kríženie) s elitizmom a s genetickým algoritmom s pokročilými operátormi (prelínané kríženie, 

kombinácia 3 druhov mutácií: rovnomerná, nerovnomerná a hraničná). 

Ďalej autor ukázal že z dvoch algoritmov pracujúcich s premenlivou veľkosťou populácie: GAVaPS 

(Genetic Algorithm with Varying Population Size) a PRoFIGA (Population Resizing on Fittness 

Improvement Genetic Algorithm) je prvý prakticky nepoužiteľný. Druhý algoritmus PRoFIGA potom 

otestoval v kombinácii s binárnym kódovaním váh a základnými genetickými operátormi. 

Všetky testy sú v práci veľmi dôkladne štatisticky vyhodnotené. Aj keď pre jednoduchosť 

a porovnateľnosť výsledkov experimentov bola väčšina parametrov genetických algoritmov 

zafixovaná, autor dosiahol zaujímavé výsledky. Z nich vyplývajú nasledujúce odporučenia: pre 

jednoduché úlohy typu vyhýbanie sa prekážkam celočíselné kódovanie váh vyhovuje a ani reálne 

kódovanie s pokročilými genetickými operátormi nie sú lepšie. Pre zložitejšie úlohy už jasne vyšlo, že 

kódovanie číslami s plávajúcou desatinnou bodkou spolu s pokročilými genetickými operátormi je 

výhodné – umožňuje rýchlejšiu konvergenciu fitness funkcie a prípadne dosiahnutie vyššej hodnoty 

fitness. Naopak premenlivá veľkosť populácie žiadne zlepšenie nepriniesla. 

Text práce je veľmi zrozumiteľný, pritom stručný a informatívny. Dosiahnuté výsledky sú veľmi 

dobre vyhodnotené a analyzované. Vyvinutá aplikácia je výborne rozšíriteľná o ďalšie varianty 

kódovania s genetických operátorov. Záznamy simulovaných experimentov s robotom je možné 

prehrávať a exportovať do obrázku aplikáciou Enki viewer, ktorú diplomant tiež vytvoril. 

K práci nemám zásadné pripomienky okrem toho, že v popise experimentov s algoritmom PRoFIGA 

autor neuviedol koľko bitové kódovanie celých čísel použil. Diplomant na práci pracoval samostatne, 

ale priebežne so mnou konzultoval návrh aplikácie i rozsah a štruktúru experimentov. 

Práca Michala Maška splnila všetky ciele zadania a je na vysokej úrovni. Preto doporučujem, aby bola 

uznaná ako diplomová práca. 
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