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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X

Splnění zadání X

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

Práce se zabývá determinantem intervalových matic. Z teoretického hlediska přináší řadu
pěkných výsledků, překračujících rámec nároků kladených na bakalářské práce. Konkrétní
vědecké výsledky jsou:

– neaproximovatelnost (relativní i absolutní) výpočtu mezí determinantu intervalové matice

– polynomialitu výpočtu pro podtřídu tridiagonálních matic

– redukci pro Toeplitzovské tridiagonální matice

Z algoritmického hlediska jsou přínosem:

– navržení různých druhů předpodmínění

– adaptace klasických odhadovacích metod na intervalový setup: Gerschgorinovy disky,
Cramerovo pravidlo, Hadamardova nerovnost,. . .

Nakonec ze softwarového pohledu práce přináší nového:

– implementace známých i nově navržených metod v Octave s podporou balíku „interval“

– numerické experimenty s metodami a na základě náhodných simulací porovnání z hlediska
výpočetního času a těsnosti obálek

Práce má bohužel i několik vážnějších nedostatků:

– některé důkazy jsou nedotažené nebo s logickými výmyky, stejně tak formulace vět a definic
jsou na několika místech formálně chybně

– uživatelská a programátorská dokumentace nejsou částí tištěného textu; nachází se pouze
ve webové podobě, která navíc byla zapomenuta přidat k příloze práce

Osobně si myslím, že výsledky jsou pěkné a budou i v nějaké formě publikovatelné, ale bude
potřeba dotáhnout náležitosti (hlavně důkazy) do konce.

Z výše uvedených důvodů nedokážu přesně navrhnout známku a píši interval [1,3].



Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

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

Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X

Analýza X

Vývojová dokumentace X

Uživatelská dokumentace X

Jazyková a typografická úroveň je dobrá. V práci je středně velký počet překlepů a drobných
chybek, například:

– str. 12: „středovou matici A∆ “

– Alg. 2: (i) má být „while i < m, j < n“ , (ii) „i := i+ 1“ je tam navíc

– Definice 9; inkluze intervalové a reálné matice

– numerické výpočty: v jakých jednotkách je čas?

– Literatura: u [1,8,14] chybí detaily, v [7] má být Chebyshev, ve [12] nemá být Rex

Hlavní nedostatky formálních vyjádření a konstrukcí důkazů jsou:

– věta 3: A spíš positivně definitní než nezáporná?

– věta 5 i 6: nemá ve formulaci být ještě d ⊆ h?

– věta 6: (i) je potřeba si ohlídat, aby velikost zápisu moc nevzrostla a zůstala polynomiální
(to platí, ale musí se to zdůvodnit) (ii) implikace rozepsat jako ekvivalence

– lemma 9: v této obecné verzi lemma neplatí, nicméně lemma není nijak podstatné pro další
části práce

– věta 15: závěrečná argumentace není jasná – řekl bych, že závisí na znaménku bc, a proto
poslední rovnice nemusí platit

– lemma 16: edge theorem platí pro klasické intervalové matice, ale obecně už ne pro para-
metrické; proto se musí argumentovat jiným způsobem

Na druhou stranu, jak jsem psal výše, po odladění formálních nedostatků a dopracování něk-
terých částí se bude jednat o hodnotné výsledky. Z úvodu a použitých technik je také patrné, že
student má tématiku dobře nastudovanou. V práci se mi také líbí bohaté numerické experimenty,
diskuse výsledků a nastínění dalšího směru výzkumu na závěr.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

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

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

Stabilita implementace X

Program funguje na platformě Octave s balíkem „interval“ , které jsou volně dostupné. Veškeré
náležitosti byly v pořádku, jednotlivé metody fungují správně a stabilně.

Celkové hodnocení Výborně – Dobře

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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