
 

1/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Plánování pro tým kooperujících mobilních robotů 
Jméno autora: Tomáš Rybecký 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Klepněte sem a zadejte text. 
Oponent práce: Mgr. et Mgr. Karel Macek, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: DHL Information Services (Europe) s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce bylo přiměřené bakalářskému studiu. 

 

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. 

Práce se věnuje problematice plánování více mobilních robotů, konkrétně jde o rozšiřování přístupu A.W. ter Morse o 
efektivní přidávání plánů nových robotů. Autor postupuje od teoretického pohledu k návrhu původních algoritmů a k jejich 
implementaci. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup hodnotím jako korektní, práce je dobře strukturovaná. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po krátkém úvodu autor v Kapitole 2 shrnuje výchozí publikace a uvádí algoritmus CARP. Toto shrnutí odráží výchozí 
publikaci. Obrázek 2.1 není úplně srozumitelný. Možná by pomohl delší popis přímo pod obrázkem. Podobně by čitelnosti 
prospělo použití znaménka násobení (cdot) v popisu složitosti na straně 7. 
Kapitola 3 tvoří obsahové jádro práce a jako princip uvádí přeplánování těch robotů, jejichž plány mají potenciálně největší 
překryv s právě přidaným robotem. Za tímto účelem autor zavádí matici vzdáleností. Pomocí tohoto konceptu dale navrhuje 
dva původní algoritmy: přímá skupina a nepřímá skupina. Oba algoritmy svědčí o autorově tvůrčím myšlení. Jejich 
prezentace by ovšem mohla pečlivější . Například v Algoritmu 3 je na 7. řádku osamělá proměnná, se kterou se nedělá žádná 
operace. Na 6. řádku je uvedeno, že se bere několik nejbližších plánovacích zadání, nicméně není uvedeno, k čemu jsou 
nejbližší (navzájem?). Ani slovní popis algoritmu zde nepomáhá a pouze z kontextu se čtenář musí domyslet, že jde patrně o 
ty, které jsou nejblíže právě přidávanému robotu. Algoritmus 4 přebírá řadu totožných částí. Čitelnosti by prospělo, kdyby 
např. druhá část byla popsána jako samostatná procedura, na kterou by bylo odkázáno z obou algoritmů. 
Experimentální Kapitola 4 systematicky zkoumá výhody zkoumaných algoritmů na simulovaném prostředí a uvádí 
nejúspěšnější nastavení. Mírným nedostatkem je například absence některých barev v legend k Obrázku 4.3 (konkrétně 
červené a modrých).  Aby si čtenář mohl udělat vlastní úsudek sám, pomohlo by, kdyby velké množství grafů bylo shrnuto do 
nějaké tabulky, např. pomocí agregovaných statistik. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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 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 se zdroji je přiměřená bakalářské práci. Citace širšího kontextu by mohla prospět. 
 

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 zručnosti apod. 
 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Navzdory mým připomínkám k formě prezentace tématu považuji práci za zdrařilou a přispívající k poznání v 
oboru, o čemž mimo jiné svědčí i to, že její obsah byl již sdělen odborné veřejnosti na ITSC konferenci. Student se 
zdrárně zhostil úkolu přiměřeného pro bakalářskou práci. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 
Datum: 4.6.2018     Podpis: Mgr. et Mgr. Karel Macek, Ph.D. 


