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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení  OK označuje práci, která
kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení  lepší a  horší označují splnění nad a pod
rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla
být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte
všude, kde je hodnocení jiné než OK.

viz další strana
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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti

   Autor se ve své práci zabývá problematikou výpočtu množiny vlastních čísel pro   
symetrické intervalové matice, resp. stanovení odpovídajících mezí. Práce obsahuje kvalitní 
úvod do problematiky s  přehledem nejdůležitějších výsledků a odpovídajícími odkazy na 
literaturu. 

Za hlavním přínos práce lze považovat verifikovanou implementaci množství aproximací, a to 
jak vnitřní tak i vnější, množiny vlastních čísel v prostředí Matlab za použití knihoven Intlab a 
Versoft, kde se jednotlivé aproximace liší svou přesností a rychlostí. Samotnou implementaci 
lze považovat za velmi přínosnou, jelikož se dle mého soudu jedná o první takového druhu a 
rozsahu. 

Kromě naprogramování existujících metod bylo navrženo vylepšení filtrovací metody 
spočívající v nahrazení jednoho ze dvou verifikovaných výpočtů spektrálního poloměru 
odpovídajícím odhadem, čímž bylo dosaženo dvojnásobného časového zlepšení při 
akceptovatelném zhoršení konečných odhadů. 

V neposlední řadě práce také obsahuje numerické testování jednotlivých metod s ohledem na 
vliv parametrů jako je vzdálenost intervalů vlastních čísel. Krom jiného autor také numericky 
zhodnotil své výše zmíněné vylepšení filtrovací metody resultující v aplikaci pouze jednoho 
odhadu pro spektrální poloměr.       

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu

Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
  Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Zvolený anglický jazyk je kvalitní a dobře 
čitelný a překlepy, chyby či atypické konstrukce jsou spíše výjimkou. Z tohoto důvodu budu 
zmiňovat poze některé poznámky a doporučení k celkové formě práce:

 někdy se v práci vyskytují vágní pojmy – například na str. 7 „sensible definition“
 v některých místech jsou reálné matice označovány dvojitými kapitálkami a jinde 

jednoduchými
 na str. 7 je správně zmíněno, že sjednocení není uzavřené na intervalové matice; v 

tomto duchu by bylo vhodné komentovat také charakter symetrických intervalových 
matic definovaných dále

 s uvážením zavedení některých základních pojmů by bylo vhodné zavést formálně také
například spektrální radius

 ačkoliv je to jasné z kontextu, je v Theorem 6 dobré označit Q jako libovolnou 
čtvercovou(!) reálnou matici

 i přes jasný význam se v Theorem 8. používá nezavedený pojem  λ i(A) , ačkoliv je 
termín relativně jasný z kontextu

 u Theorem 9. chybí uzavírací složené závorky 
 u numerického testování by bylo vhodné u jednotlivých grafů zobrazujících výsledky 

zobrazovat také význam os a samotné grafy číslovat. 
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Otázky 
- Jelikož původní publikace prezentující algoritmy používají opačné řazení vlastních čísel, 
může při přepisu algoritmů dojít k nepřesnostem. Zdůvodněte korektnost řádku 7 z algoritmu 
3 a řádku 4 z algoritmu 4.
- Je z pohledu spolehlivosti vhodné pracovat s prezentovanou distribucí počtu matic s ohledem
na „gap coefficient“? Nebylo by vhodnější upravit randomizaci tak, abychom získali více 
rovnoměrnou distribuci a měli tak porovnatelnější výsledky v jednotlivých hodnotách, a to 
zvláště s ohledem na případy, kde jsou pouze jednotky matic? 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

Stabilita implementace
 Program se při testování choval správně a nedospěl do žádného chybného stavu způsobeného 
nekorektní implementací. Samotný kód je dobře komentovaný a v kombinaci s popisem v 
přiložené praci na CD dobře čitelný.  Jediným nedostatkem tak může být absence rozdělení 
souborů do základních adresářů například inspirováno právě Intlabem. Toto ovšem rozhodně 
není zásadní problém.   

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne

Datum 26.8.2014       Podpis
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