
Posudek 
vedoucího    oponenta   

diplomové    bakalářské práce 

Autor: Milan Harcek 

Název práce: Úlohy stochastického programování s pravděpodobnostními omezeními 

Jméno oponenta práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 

 

Matematická úroveň:  

vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující 

 

Výsledky: 

originální původní i převzaté netriviální kompilace citované z literatury opsané 

 

Použité metody: 

nestandardní standardní obojí 

 

Aplikovatelnost: 

přínos pro teorii přínos pro praxi přínos pro praxi i teorii bez přínosu nedovedu 

posoudit 

 

Věcné chyby: 

téměř žádné vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet méně 

podstatné četné závažné 

 

Tiskové chyby: 

téměř žádné vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet četné 

 

Celková úroveň práce: 

vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující 

 

Práci  

doporučuji nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 

 

Připomínky a vyjádření oponenta: 

Předložená práce je napsána jasně, stručně a srozumitelně. Autor nejdříve připomíná klasické 

poznatky z optimalizace a pak se věnuje úlohám stochastického programování 

s pravděpodobnostními omezeními. Práce je doplněna 2 vlastními příklady. V práci mi chybí 

více příkladů, nebo empirická studie na reálných datech, nebo alespoň u příkladu na str. 12-13 

bych očekával řešení i pro 0.5  či 0.25  . Závažnějším nedostatkem je absence 

pojednání o log-konkávních mírách (rozděleních), které hrají významnou roli při vyšetřování 

konvexity množin přípustných řešení v úlohách stochastického programování se sdruženými 

pravděpodobnostními omezeními. Dále mám několik dalších připomínek (dotazů): 

 

1, nechybí ve formulaci (2.1) a (2.2) nějaký předpoklad o vztahu množin M a K? Jak se chápe 
*( , )jg x X pro \M Kx ? 

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=efd00d91b16e91a33a84cde92a554c60&tid=1&do=detail&si=316424&fap=dipl_uc&x_do=main&x_doo=detail&x_did=127887


2, písmeno r je používáno ve Větě 4 a 6 v jiném významu než ve zbytku Kapitoly 2. 

3, Ve Větě 7 se vektor y používá ve dvou významech: v tvrzení jako s-rozměrný vektor 

realizace náhodného vektoru, zatím co v důkazu jako n-rozměrný vektor proměnných. 

4, Definice množiny ( )j jM  na str. 15, ř. 11 je špatně. Jak to má být správně? 

5, str. 17, ř. 18: místo by raději mělo být 1n   

6, str. 20, ř. 16: místo  má být asi t.   

 

Celkově předloženou práci považuji za průměrnou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou. 

   

 

V Praze, 3. 9. 2014      doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 
 


