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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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Jméno autora: Marek Souček 
Typ práce: bakalářská 
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Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Vedoucí práce: Ing. Milan Rollo, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání považuji za náročnější, protože vyžadovalo mimo vytvoření vlastního algoritmu v jazyku Java i seznámení se 
s plánovači nad doménou PDDL a integraci s existujícím softwarovým frameworkem AgentFly. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání považuji za splněné. Autor se seznámil s problematikou, popsal koncept operací bezpilotních prostředků 
v nejčastěji používaných misích, navrhl formální reprezentaci úloh a implementoval alokační algoritmus s využitím 
plánovačů nad PDDL doménou. Vlastnosti algoritmu ověřil nad sadou úloh reprezentujících typické mise týmů UAV. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Autor pravidelně chodil na konzultace a prokázal, že je schopen samostatně pracovat na zadané úloze. Nastudoval 
existující přístupy k problematice alokace úloh, navrhl řešení s využitím generického plánovače nad PDDL doménou, 
zorientoval se ve zdrojových kódech simulačního frameworku AgentFly, do kterého vlastní řešení integroval. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Práce je po oborné stránce kvalitně zpracována. Autor využil znalosti z předchozího studia, zejména z oblasti plánování a 
rozvrhování. V rámci práce využívá PDDL doménu, což vyžadovalo podrobné studium jejích vlastností a to i v různých 
verzích, které se od sebe liší a přináší rozšíření vhodná pro oblast zájmu. Autor formalizoval danou problematiku a navrhl 
mechanismus dekompozice různých misí vykonávaných v současnosti bezpilotními prostředky na elementární úlohy. Tyto 
úlohy jsou s využitím PDDL plánovačů alokovány jednotlivým UAV. Autor v práci řeší problematiku asynchronního zadávání 
nových úloh týmu UAV, prioritizaci úloh a přerušování aktuálně vykonávaných misí.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje všechny náležité části, je vhodně členěna do kapitol a sekcí. Práce je psána v anglickém jazyku, obsahuje 
však řadu gramatických chyb, zejména ve 3. osobě. Autor v práci střídá promluvu v jednotném a množném čísle (I vs. we). 
Obrázky v kapitole 2 nejsou odkazovány v textu práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
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odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Práce obsahuje odkazy na 17 relevantních zdrojů, všechny použité zdroje jsou v práci řádně odkazovány. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnost i apod. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Autor prokázal schopnost samostatně zpracovat zadané téma, navrhl formální reprezentaci dané domény, včetně 
dekompozice misí na elementární úlohy a jejich reprezentaci v doméně PDDL. Navržené řešení má oproti 
stávajícím přístupům výhodu ve své obecnosti, které umožní snadno rozšířit množinu řešených úloh. 
Experimentální ověření nepřináší v některých misích optimální výsledky, což je způsobeno primárně vlastnostmi 
použitého PDDL plánovače. 

 

Autorovi doporučuji položit u obhajoby následující dotaz: 

1. Které z rozšíření domény PDDL, jako např. PDDL+ nebo NDDL se jeví jako vhodné pro využití v této úloze? 
Jaké vlastnosti přináší navíc oproti PDDL? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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