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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   Práce se věnuje zajímavému problému učení plánovacích modelů pomocí 

genetických algoritmů. Autor naplnil zadání nad běžný průměr bakalářské práce. Podařilo 

se mu navrhnout, implementovat a experimentálně ověřit genetický optimalizační 

algoritmus pro doménu plánovacích problémů. Výsledný návrh i experimenty ukazují, že se 

autorovi daří dosáhnout výsledků srovnatelných a často lepších než při použití standardních 

technik. Výsledky práce jsou nové, zajímavé a hodné pokračování, případně publikace. 

Autorův osobní přínos vidím ve dvou hlavních bodech. Aplikace genetického algoritmu je 

velmi promyšlená, jde o netriviální použití, které umožňuje inkrementální řešení velkých 

problémů. Implementační část je navržena obecně a pracuje se standardy v popisu 

plánovacích problémů, což výrazně zvyšuje praktický význam práce.  

 

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   Text práce je velmi přehledný, srozumitelný a logicky uspořádaný. Autor 

podává přehled stávajících řešení i stručně popíše genetické algoritmy. Výsledky jsou 

prezentovány korektně, závěry jsou podloženy experimenty. Je zřejmé, že autor získal 

velký přehled v oblasti plánovacích algoritmů. Pro další práci navrhuji zamyslet se nad 

pokročilejšími verzemi evolučních algoritmů, případně návrh dalších vlastních operátorů, 

věřím, že již tak dobré výsledky by šlo ještě zlepšit.  
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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   Autor použil platformu C#, kterou evidentně dobře ovládá, projekt je logicky 

strukturován, výsledný kód působí stabilně, aplikace je dobře popsaná a použitelná.  

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 
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