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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání požaduje návrh a implementaci modulu plánování cesty za pomocí Voroného diagramů. Jedná se o

celkem běžný problém se známým řešením.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Implementace navrženého modulu (bod 3.) je slabší a ověření kvality plánované cesty (bod 4.) ignoruje

předpoklady a vyzdvihuje nepodložené odhady.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Obsah jednotlivých kapitol místy působí lehce

zmatečně, ale obsahuje všechny potřebné informace.
5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce obsahuje řadu drobných typografických a jazykových chyb, které čtenáře neustále ruší.
6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 S drobnými výhradami se práce s literaturou jeví jako dostačující pro dohledání zdrojů, ze kterých práce vychází.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Běh programu jeví drobné avšak očividné chyby. Struktura zdrojového kódu je nepřehledná, ale samotný kód je

komentovaný a jednotlivá funkčnost lze dohledat.
8. Využitelnost výsledků
 Práce zpracovává existující problém známým řešením.
9. Otázky k obhajobě
 Jaké jsou časové rozdíly při vyhledávání cesty mezi body nacházejícími se přímo na Voroného diagramu

oproti ostatním testovaným metodám.
10. Souhrnné hodnocení 65 b. uspokojivě (D)
 Práce dobře popisuje a zpracovává problematiku Voroného diagramů a jejich integraci do protředí ROS.

Samotná implementace a zhodnocení však ponechává výrazný prostor pro zlepšení a proto práci hodnotím
stupněm D se 65 body.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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