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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání požaduje implementaci rozšíření práce předchozího studenta Jakuba Rusnáka o Bug algoritmy,

potenciálové funkce a buněčné dekompozice. Jako implementaci rozšíření do hotového projektu práci považuji
za méně obtížnou.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Implementování navržených pluginů a rozšíření o statistiky (bod 3.) zaostává za očekávanými výsledky

diplomové práce.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce má víceméně logickou strukturu - z velké části kopíruje strukturu knihy Choset a kol. Principles of robot

motion: theory, algorithms, and implementation, ale například zasazení algoritmů Wavefront a Brushfire do
kapitoly 4 "Přitažlivé a odpudivé potenciálové funkce" není řádně vysvětleno.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje drobné gramatické chyby a překlepy (jako "trojůhelník" nebo "Tanget"). Obecně je však práce

po formální a typografické stránce dobrá.
6. Práce s literaturou 40 b. (F)
 Práce obsahuje seznam 7 literárních pramenů, kde:

č.[4] je odkaz na vývojový nástroj (JetBrains : IntelliJ IDEA),
č.[5] je předchozí práce kolegy na kterou tato práce navazuje,
č.[3] nemá jasnou souvislost z textem.

Zdroje [1, 6 a 7] byly použity velmi okrajově zatím co zbytek celé práce vychází pouze ze zdroje [2] (Choset a
kol. Principles of robot motion: theory, algorithms, and implementation), který je zároveň doporučenou
literaturou v součásti zadání.
Z tohoto zdroje jsou zároveň převzaty všechny algoritmy i když nejsou citovány. Výběr studijní literatury
studentem hodnotím jako nevyhovující, práce sice obsahuje základní znalosti potřebné pro splnění práce, ale
nejeví známky práce s literaturou studenta magisterského studia.

7. Realizační výstup 40 b. (F)
 Výsledná aplikace v jazyku Java je (po dohledání potřebné knihovny, která není přiložená) přeložitelná a

spustitelná avšak:

Některé algoritmy se nechovají dle očekávání (například Tangent Bug algoritmus opakovaně při různých
konfiguracích map provede zdánlivě bezdůvodně krok do ochranné hranice překážky a zasekne se či
algoritmus spirálové dekompozice špatně detekuje buňky a volí cestu přes překážky - jak lze vidět i na
obrázcích 8.4c a 8.5 v textu práce).
Krokování algoritmů neodpovídá krokům pseudokódu (pseudokódy jsou definované v zobrazovací třídě,
zatím co ze skutečného průběhu algoritmů je jen občas zavoláno označ řádek X).
Při různých akcích se mění velikosti okraje aplikace a celý obsah včetně ovládacích tlačítek neustále
někam "poskakuje".
Při dávkovém spouštění se aplikace opakovaně dostala do stavů kdy část či všechny ovládací prvky
přestaly být funkční či aplikace začala provádět jiné algoritmy než byly specifikované.

Zdrojové kódy jsou víceméně dobře strukturované avšak minimálně komentované. Aplikace působí dojmem, že jí
nebylo věnováno dost času či minimálně neprošla prakticky žádným testováním a jako takovou ji nemohu označit
za plnohodnotné dílo. 
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8. Využitelnost výsledků
 Řešení hledání cesty zmiňovanými algoritmy je běžně známý problém s řadou dohledatelných řešení. Provádění

algoritmů a zobrazování pseudokódu je v aktuálním stavu aplikace nic neříkající a dávkové spuštění musí být
pečlivě konfigurováno aby bylo schopno dokončit požadované akce. Práce tak prakticky nepřináší nic užitečného
nrbo nového.

9. Otázky k obhajobě
 Při spuštění algoritmu nalezení cesty pomocí přitažlivých a odpudivých potenciálových funkcí se nejprve spustí

algoritmus Brushfire, který je hned následován algoritmem Wavefront. 
Jsou v druhé fázi nějak využity výsledky algoritmu Brushfire?
Jsou během algoritmu nějak využity některé z parametrů QStar, Eta nebo Zeta?

10. Souhrnné hodnocení 50 b. dostatečně (E)
 Textová část práce víceméně působí dojmem zkrácením několika prvních kapitol z díla [2] Choset a kol.

Principles of robot motion. Aplikační část práce je plná chyb a algoritmy často provádí neočekávané akce. Práci
hodnotím jako hraniční a navrhuji hodnocení 50 E.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................

podpis
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