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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Práce postrádá rešerši existujících algoritmů (bod 1 zadání). Tou se zabývá pouze jednostránková kapitola 1.3. Praktická část
zadání je splněna bez výhrad.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 25 (F)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Psaná část práce dle mého názoru neodpovídá formou ani rozsahem bakalářské práci FIT. Strany 9 - 25 jsou převážně
vyplněny výslednými formulemi pro jednotlivé případy, které by klidně mohly být součástí přílohy. Je zde na příkladech
vysvětlen pouze postup pro konkrétní případy s 1 - 4 sousedy pro 2 roboty. Algoritmus sestavení formule pro obecný případ s
r roboty zde není vysvětlen (jakkoliv jej student vymyslel, implementoval i otestoval). Podobně práce obsahuje výsledky pro
úlohu odhadu počtu klauzulí a proměnných ve výsledné formuli bez uvedeného nebo alespoň naznačeného postupu
odvození.
V analytické části porovnává autor výpočetní čas zvoleného algoritmu s algoritmem IDDFS, který v textu dle mého názoru
není dostatečně popsán.
Zcela nedostatečná je bibliografie: citovány jsou pouze 4 zdroje (1 z toho je odkaz na přednášky FIT), nejsou citovány ani
všechny položky doporučené literatury ze zadání. Reference na některé (i zásadní zdroje) jsou uvedeny pouze jako url odkaz
v poznámce pod čarou (str. 8 a str. 33). Takto je "citován" i řešič Glucose, který je studentem přímo využíván.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 85 (B)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů



Komentář:
Student vymyslel algoritmus převodu multiagentního hledání cest s kabelem v diskrétní mapě na boolovský problém
splnitelnosti (SAT). Algoritmus implementoval, softwarový prototyp je funkční, převede problém na řešení SAT. K řešení
tohoto problému využívá software existující řešič Glucose. Student dále odvodil vzorce pro počty klauzulí a proměnných ve
formuli v závislosti na počtu robotů a také horní odhad počtu klauzulí v závislosti na počtu robotů a velikosti mapy.
Praktickou část bakalářské práce proto považuji za nadprůměrnou. Ocenil bych nějakou diskuzi ohledně složitosti algoritmu v
závislosti na složitosti SAT problému (když už máme odhad počtu klauzulí). Také doporučuji zahrnout do analýzy časové
náročnosti i mapy, které nejsou řešitelné - takové mohou mít zásadní vliv na průměrnou dobu výpočtu.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

80 (B)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Student se zabývá problémem, který, pokud je mi známo, je poměrně nový a nijak hlouběji neprozkoumaný. Výsledky lze v
tomto kontextu považovat za původní, což je u bakalářské práce velmi cenné. V tomto ohledu vidím v práci velký potenciál
přispět do oboru multiagentního hledání cest novými poznatky. Praktickou část práce je jistě záhodno dále rozvinout
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
* Algoritmus jako přípustné řešení uvažuje i takové, které obsahuje cykly bez startu a cíle. Diskutujte, jak by bylo možné se
těchto cyklů zbavit a proč jste se tímto problémem nezabýval.
* Objasněte svůj postup, kterým jste získal horní odhad počtu klauzulí v závislosti na počtu robotů a velikosti mapy.
* Myslíte, že by bylo možné na základě odhadu počtu klauzulí ve formuli odhadnout složitost vámi navrženého algoritmu s
využitím informací o složitosti SAT problému?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 49 (F)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Kdyby byla řádně provedena rešerše a celkově písemná část práce, patřila by tato bakalářská práce k nadprůměrným.
Nicméně vzhledem k velkému kontrastu mezi velmi dobře odvedenou praktickou částí a nedostatečnou písemnou zprávou o
ní je podle mě práce na hranici obhajitelnosti.

Podpis oponenta práce:


