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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 zabývá technikami učení se modelu plánovací domény, konkrétně 
plánovacích operátorů, z příkladů plánů. Jedná se o téma s poměrně malým počtem 
existujících výsledků, což ho dělá spíše náročnější. Student se seznámil s existující přístupy 
(některé z nich sám pře-implementoval) a soustředil se na problém řešený metodou ARMS, 
kde se předpokládá korektní, leč neúplný vstup (úplné seznamy akcí, kde mohou chybět 
predikáty ve stavech) a cílem je naučit se popis plánovacích operátorů, tj. seznamy 
předpokladů a efektů operátorů. Pro tento problém navrhl novou řešící metodu založenou na 
genetických algoritmech. Klíčový zde byl způsob reprezentace operátorů v genomech a 
některé pomocné techniky jako je pre-processing modelu genomu (filtrace nekorektních 
genomů) a post-processing, kdy se doplní předpoklady operátorů. Navržený systém 
pojmenovaný LOUGA (Learning Operators Using Genetic Algorithms) byl experimentálně 
porovnán se systémem ARMS na existujících benchmarcích a bylo ukázáno, že je časově 
efektivnější a zároveň kvalitnější, pokud jde o vytvořené modely (které na rozdíl od ARMS 
neobsahují chyby). Výsledek má potenciál publikace na mezinárodním fóru.  
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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   Práce je po textové stránce zpracována pečlivě. Struktura textu je taková, jak má 
být, od zavedení pojmů a představení řešeného problému a existujících přístupů, přes vlastní 
popis navržené metody až k jejímu experimentálnímu ověření. Vhodně jsou rozvrženy 
přílohy, které jsou věnovány především uživatelské a programátorské dokumentaci 
vytvořeného software pro evaluaci studovaných metod. Po jazykové stránce nemám k textu 
výrazné připomínky, styl psaní je spíše úspornější, ale dostatečně jasný. Metoda je popsána 
tak, že se dá dle textu plně zrekonstruovat.  
 
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   Implementace navržených technik byla spíše doplňkovou částí práce pro 
experimentální ověření funkčnosti metody a srovnání s jinými přístupy. Tomu odpovídá 
trochu spartánské uživatelské rozhraní, které je funkční, ale vhodné jen pro experty. Aplikace 
se při experimentech zdála stabilní a nemám k ní větší výhrady 
 

Celkové hodnocení Výborně   
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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