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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     
Splnění zadání     
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     
Komentář   Téma práce je moderní oblast lineární optimalizace.  Proto obtížnost i splnění 
zadání je možné hodnotit v kategorii "lepší".  Rozsah práce je odpovídající a pokrývá zadání. 
 
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     
Komentář   Sazba pomocí systému TeX je dobře zvládnuta.  Struktura textu odpovídá zadání, 
všechny potřebné pojmy jsou srozumitelně zavedeny, jednotlivé části práce a výsledky na 
sebe logicky navazují.  Oceňuji: 
– velké množství uceleně zpracované literatury (17 položek), 
– množství příkladů ilustrujících jednotlivé jevy, které mohou v dualitě úloh ILP nastat, i 
– aktuální (nedávno dosažené) výsledky, které jsou v práci zpracovány. 
V práci je možné nalézt drobné překlepy, čtenář však rozumí (na str. 8 má být g(A,b,c) = bTy*, 
nikoliv znovu cTx*; v pravém sloupci tabulky na str. 21 mají být jen proměnné y). 
U obhajoby by se mělo ujasnit znění věty 4.12 na str. 29, která platí, ovšem v důsledku 
kopírování (formulí ze znění věty 4.10 na str. 28) a opětovného vložení je znění věty 4.12 
zmatečné. 
Práce je teoretická, nemá implementační část, proto položky týkající se hodnocení 
dokumentace nejsou relevantní. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     
Stabilita implementace     
Komentář   Práce je teoretická, nemá implementační část. 
 

Celkové hodnocení Výborně   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 
Datum 5. června 2016 Podpis 
 


