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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce hodnotím jako obtížnější, neboť mimo jádra práce - tedy popis a implementace algoritmu pro

plánování pohybu ve 3D - bylo třeba ještě proniknout do problematiky reprezentace a práce s modelováním
objektů ve 3D a toto implementovat ve výsledné aplikaci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání práce bylo jednoznačně splněno. Navíc komplexnost, funkcionalita a skvělá použitelnost (včetně

vizualizace 3D prostoru a objektů) výrazným způsobem dle mého názoru překračují zadání práce.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Prezentační úroveň práce je na velmi dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly mají logickou stavbu, vzájemně na sobe

vhodně navazují a postupně seznamují čtenáře s celou problematikou. Jednotlivé algoritmy jsou velmi dobře a
srozumitelně popsány.

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Formální úroveň práce je ve všech ohledech velmi dobrá a to jak po gramatické tak i po typografické stránce. V

textu je vhodný poměr textu a obrázků, vše ve velmi dobré kvalitě.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Výběr studijních pramenů je vhodně zvolený a vzhledem k obsahu práce zcela dostatečný. V textu práce jsou

vyžívané zdroje literatury jasně označeny a je tedy zřejmé, která části jsou z literatury převzaty.
7. Realizační výstup 100 b. (A)
 Realizační výstup práce, tedy výsledná aplikace pro hledání cesty ve 3D prostoru, je mimořádně kvalitní. Jako

hlavní přednosti aplikace bych vytkl především: propracované a intuitivní GUI aplikace, 3D vizualizace
prohledávání stavového prostoru, možnosti zpracování vstupní/výstupních XML souborů s definicí
prostoru/cesty.Zdrojové texty aplikace v jazyce C++ jsou velmi dobře komentovány.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je jak z teoretického, tak i z praktického hlediska velmi dobře využitelná pro další použití. Velmi dobře

popsané algoritmy je možné využít v oblasti dalšího výzkumu a praktická část práce zase pro řešení konkrétních
problémů pro hledání cesty ve 3D prostoru.

9. Otázky k obhajobě
 Které z vámi využitých/popsaných algoritmů by bylo možné paralelizovat s cílem dosažení rychlejšího

nalezení cesty?
10. Souhrnné hodnocení 92 b. výborně (A)
 Jak textová část práce, tak i praktická - tedy výsledná aplikace - je výborně zpracována. Je vidět, že student do

problematiky jednoznačně pronikl a především v případě implementace výsledné aplikace odvedl obrovský kus
kvalitní práce. Vzhledem k tomuto konstatování a výše popsanému hodnotím stupněm A - výborně.

 

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

 

V Brně dne: 6. června 2016
  .................................
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