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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.

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje
   Obtížnost zadání   x   x
   Splnění zadání   x
   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti   x   x
   Autor implementoval v prostředí Matlab / Intlab rigorózní vnitřní a vnější aproximaci množiny 
vlastních čísel symetrických intervalových matic. To je patrně první verifikovaná implementace 
vůbec. To, že verifikace není vždy přímočará, svědčí i to, že nejsložitější algoritmus (submatrix 
vertex enumeration) je natolik komplikovaný, že se nepodařilo všechny jeho výhody verifikovaně 
naprogramovat (což není výhrada vůči autorovi), a zůstává to nadále jako otevřený problém. 
   
   Protože existuje řada metod, autor implementoval řadu z nich a podle volby uživatele (jestli chce 
spíš rychlou či těsnou aproximaci) volá odpovídající metody.

   Kromě implementace známých metod autor navrhl několik vylepšení, např. zrychlení 
ořezávacího algoritmu odhadem spektrálního poloměru vhodnou maticovou normou. Velmi pěkné 
jsou zevrubné numerické experimenty testující, kdy je která metoda lepší než jiná. Autor též 
podrobně analyzuje jednu vágní myšlenku z časopiseckého článku a ověřuje numerickými testy. 
Výsledky jsou znázorněny pomocí řady histogramů.

Posudek pokračuje na druhé straně.



Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje
   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace    x   x
   Struktura textu ... kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu   x
   Analýza    x   x
   Vývojová dokumentace   x
   Uživatelská dokumentace   x
   Po formální stránce není téměř co vytknout. Práce je psaná pěknou angličtinou s minimem 
gramatických chyb a překlepů:

– strana 6, v definici nahoře „::“
– strana 14, Theorem 9: chybí „}“ ve vzorcích
– strana 18: první řádek v sekci 3.2: „... in of ...“

   Několik doporučení:
– symboly sgn(x), diag(y) jsou sice intuitivně jasné, ale stejně by si zasloužily formálně 

zavést (např. co je sgn(0)?)
– osobně bych doporučoval vyjadřovat se méně košatě a někdy trochu více formálněji. Např. 

„chapter 3“ místo „ chapter dealing with the algorithms we use“
– u obrázků chybí popisky, takže není jednoduché se v nich hned zorientovat. Např. Tabulka 

6.1. je popsána o dvě strany zpět.

   Otázka na diskusi: nešla by myšlenka ze strany 32 rozšířit z jednoznačného kandidáta na vlastní 
číslo na k kandidátů? Kdybychom vzali maximum z nich, tak můžeme vylepšit horní mez vnější 
aproximace (přesnou mez samozřejmě nemusíme dostat)?

   Další otázky:
– proč je na vstupu Algoritmu 12 intervalový vektor x namísto reálného?
– Je vzoreček v kroku 4 Algoritmu 4 správně? Díky tomu, že autor třídí vlastní čísla od 

nejmenšího a v původním článku to bylo naopak, tak mohlo dojít ke špatnému indexování.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
   Kvalita návrhu ... architektura, struktury a algoritmy, použité technologie   x   x
   Kvalita zpracování ... jmenné konvence, formátování, komentáře, testování   x   x
   Stabilita implementace   x   x
   Program funguje správně, je stabilní a dobře komentovaný. 

   Škoda jen, že vnější odhad (ani ten nejtěsnější) nevyužívá Hertzovu větu k výpočtu 2 přesných 
mezí. Přitom by to nedalo žádnou práci, vše už je implementované pro vnitřní odhady.

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano – Ne 
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