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Průběh obhajoby: Řešitel seznámil komisi s hlavními výsledky své práce formou počítačové prezentace. 
Pojednal o použití pokročilých variant genetických operátorů v evoluční robotice. Představil experimenty, 
které byly při vypracování práce provedeny. Po prezentaci hlavních výsledků diplomové práce byly 
přečteny posudky vedoucího a oponenta. Vedoucí práce Dr. František Mráz shrnul svůj posudek. Zmínil 
motivaci pro práci na tématu. Uvedl, že reálná čísla a pokročilé genetické operátory mají vliv na rychlost 
konvergence i kvalitu řešení. Zdůraznil důkladnost testů, simulací a vlastního vyhodnocovacího programu 
řešitele. Výsledky práce jsou dobře reprodukovatelné. Text práce zhodnotil jako kvalitní. Vytknul jen 
drobnou nepřesnost v popisu experimentu. Předsedkyně Doc. Iveta Mrázová shrnula posudek oponenta 
Mgr. Petera Černa. Posudek oceňuje, že práce přináší nový pohled na použití pokročilejších genetických 
operátorů. Vytýká, že ne všechny zdroje ze seznamu literatury jsou skutečně citovány a neúplnost v 
popisu jistého experimentu (maximální rychlost robota není uvedena). Vyvozované závěry doporučuje 
podpořit statistickými testy. Řešitel reagoval na připomínky – uvedl na pravou míru citace, řekl, že 
všechny položky ze seznamu literatury citované jsou, ale nejsou citované všechny položky ze seznamu 
literatury v zadání. Ohledně statistického testování se řešitel držel zvyklostí v citované literatuře, která 
rovněž neuvádí statistické testy. Komise i vedoucí vyjádřili spokojenost s odpověďmi řešitele. Ve veřejné 
diskuzi položil dotaz Dr. Pavel Surynek (srovnání s ručně vytvořeným programem) a Doc. Iveta Mrázová 
(reakce na pohyblivou překážku). V poslední části obhajoby komise zhodnotila diplomantův projev, 
přihlédla k obsahu posudků a určila výsledek obhajoby. 
 
Výsledek obhajoby:  ⌧výborně    velmi dobře   dobře    neprospěl/a    
 
Předseda nebo místopředseda komise: Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. 
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