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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   X

   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti   X

Práce přináší několik nových výsledků:
1) Ohledně množiny optimálních hodnot, práce detailně rozebírá a na mnoha příkladech ilustruje 
jaké možnosti mohou vzniknout, zajímá-li nás souvislost této množiny a existence (ne)přípustné 
resp. (ne)omezené instance.
2) Ohledně duality, práce zobecňuje slabou a silnou dualitu v lineárním programování na 
intervalový případ. Velká pozornost je věnována tzv. slabému a silnému nulovému duality gapu. 
Zde práce uvádí několik postačujících a jednu nutnou podmínku pro silně nulový duality gap. 
Dále, Rohnovu větu (věta 4.8), která je ve tvaru postačující podmínky pro výraz (4.2), zobecňuje 
tak, že uvádí nutnou a zároveň postačující podmínku pro (4.2). Poslední výsledky se týkají 
vyjádření mezí optimálních hodnot: věta 4.11 zobecňuje vyjádření pro speciální tvar lineárního 
programu na zcela obecný tvar a věta 4.12 uvádí modifikaci Serafiniho věty pro jiný tvar 
lineárního programu.

Výsledky jsou správně. Konec důkazu věty 4.12 je trochu zmatečný a chtěl by napsat lépe, 
nicméně věta zůstává v platnosti a v kontextu celé práce se jedná o celkem drobnou vadu na kráse. 

Souhrnem, práce splnila zadání a rozhodně dosahuje standardů kladených na práce tohoto typu. 

Posudek pokračuje na druhé straně.



Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace   X

   Struktura textu ... obsahuje kontext, cíle, analýzu, návrh, vyhodnocení   X

   Analýza   X

   Vývojová dokumentace

   Uživatelská dokumentace

Textová část je na profesionální úrovni: Veškeré zdroje jsou správně citovány, typografické 
zpracování je dobré. Jazyková úroveň je výborná, text se čte velmi pěkně a v celém textu jsem 
našel pouze jediný překlep. Při čtení práce je patrno, že nebyla šita horkou jehlou (jak to bohužel  
občas bývá), ale studentka si dala práci při odborném vyjadřování a zpracování problému vůbec.  

Pár konkrétních poznámek:
- str. 14, za tvrzením 3.1.: spíše bych psal „tvrzení“ než „lemmatu“,
- str. 20, rádek 5: má být „b“ namísto „d“.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Kvalita návrhu ... architektura, struktury a algoritmy, použité technologie

   Kvalita zpracování ... jmenné konvence, formátování, komentáře, testování

   Stabilita implementace

  Implementace nebyla součástí zadání.  

Celkové hodnocení Výborně 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění  Ne
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