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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Plánování cest pro elektrická auta s neúplnou informací 
Jméno autora: Bc. Lukáš Hromadník 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Marek Cuchý 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím vzhledem ke komplexnosti problémů s neúplnou informací a neurčitostí jako náročnější. 

 

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. 

Student zadání splnil a práce byla oproti zadání spíše rozšířena. Student definoval a navrhl řešení pro dvě velice podobné 
varianty problému, které je ale nutno řešit různými algoritmy. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
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. 
Student pracoval poměrně samostatně a chodil pravidelně na konzultace, byť častější konzultace by byly vhodnější. Avšak 
většího pokroku v řešení problému dosahoval teprve až s blížícím se termínem odevzdání, což se podepsalo na nedostatku 
času zejména na text samotné práce a na provedení rozsáhlejší evaluace (viz níže). 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal schopnost práce na komplexním problému na dobré úrovni. Nejprve provedl poměrně rozsáhlou analýzu 
relevantních problémů a algoritmů. Tato analýza je však poněkud nevyvážená. Popisu standardního Dijkstrova algoritmu 
věnuje téměř 2 strany, ale např. pseudokód multi-kriteriální verze, jenž je základem jednoho z použitých algoritmů, v práci 
úplně chybí. Tato část také obsahuje několik zavádějících tvrzení. Např.: „Přidáním omezení do plánování se stává z 
unikriteriálního problému problém multikriteriální“ (str. 10).  
Dále student definoval dvě varianty problému a pro obě dvě navrhl řešení.  
První variantu problému (daný pouze start, cíl a čas dojezdu/deadline) student řeší upraveným (pravděpodobně multi-
kriteriálním) Dijkstrovým algoritmem. Bohužel jeho podrobnější popis v práci chybí a dostupný popis může vyvolávat dojem, 
že student použil single-kriteriální verzi, která však pro tento problém nestačí.  
Druhou variantu problému (zadaný i čas odjezdu) student řeší rozšířením existujícího pseudo-polynomiálního algoritmu tak, 
aby korektně pracoval s omezeními danými kapacitou baterie. 
Na závěr provedl evaluaci obou variant řešení, která ukazuje možné přínosy. Tato evaluace by však mohla být o něco 
rozsáhlejší. Jednak evaluace obsahuje pouze porovnání jedné metriky (ceny cesty), jednak dvě její části popsané v kapitolách 
7.4.2 a 7.4.4 pracují s pouze jednou (resp. 10) instancí problému. To sice může napovědět, jakým způsobem se algoritmus 
chová, ale z takto malého vzorku nelze vyvodit žádné závěry. V kapitole 7.4.3 navíc chybí podrobnější popis toho, co student 
myslí „realizací“ nalezeného řešení.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
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Práce je se svými cca 60 stranami rozsahem standardní, je dobře rozdělená na kapitoly a relativně dobře se čte. Je však 
znatelný nedostatek času na samotný text. Obsahuje překlepy, občas chybějí slova a v jednom případě i obrázek (str. 4). 
Drobností je umístění zadání na konec práce. 

 

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. 
Výběr a množství použitých zdrojů odpovídá typu práce. Student až na výjimky cituje zdroje správně. Např. u definice 
funkce spotřeby (str. 34) není zřejmé, jestli ji odněkud převzal nebo ji vymyslel sám – zdroj je citován až u jejího použití o 
19 stran dále.  

 

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 . 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student definoval a navrhl řešení dvou variant poměrně komplexního problému. Navržená řešení následně 
vyhodnotil a ukázal jejich přínosy, byť evaluace by mohla být rozsáhlejší. Na celé práci se nejvíce podepsal 
studentův špatný odhad časové náročnosti a z počátku i poměrně laxní přístup, který se však s blížícím se 
termínem odevzdání výrazně zlepšil. Nicméně na kvalitě práce, zejména evaluaci a samotném textu, se to z velké 
části podepsalo.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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