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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce: Plánování cest pro elektrická auta s neúplnou informací
Jméno autora: Bc. Lukáš Hromadník
Typ práce:

Fakulta/ústav:

Katedra/ústav: Katedra počítačů
Oponent práce: Ing. Joel Matějka
Pracoviště oponenta práce: Katedra řídicí techniky

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání považuji za adekvátně náročné.

Splnění zadání

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 bylo splněno (i když to vzhledem k relativně obecné formulaci nebylo až tak obtížné zajistit).

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.

Zvolený postup považuji za správný. Student provedl rešerši existujících algoritmů a následně navrhl algoritmus odpovídající 
řešenému problému a provedl evaluaci.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z  odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Odborná úroveň je v pořádku, proběhla rešerše dostupných state-of-the-art algoritmů na jejichž základě byl vyvinut 
přizpůsobený algoritmus pro konkrétní zadání.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

V práci jsem našel vícero překlepů (i v názvu podkapitoly), chybějící obrázek a další. Osobně bych zvolil trochu jinak členění 
práce, respektive distribuci textu v práci. Raději bych seskupil do jedné kapitoly (například s názvem teoretický základ) věci 
převzaté – obsah kapitoly terminologie, části z definice problému a z popisu řešení a v popise řešení bych nechal pouze 
vlastní tvorbu. Kapitola Implementace se mi zdá neúměrně krátká ostatním částem. Viděl bych v ní rád i předzpracování dat, 
které je nyní na začátku evaluace. V sekci evaluace bych rád viděl jen zhruba řečeno konfiguraci systému a výsledky.

Výběr zdrojů, korektnost citací

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.

Autor cituje několik knih i aktuální vědecké publikace, nicméně mám pocit, že by se v textu mělo více rozlišit co konkrétně je 
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autorův přínos. Ideálně důsledně oddělit do kapitol. Často mi nebylo z textu jasné jestli se jedná o přínos nebo o něco 
převzatého. Rád bych viděl slova jako navrhl jsem, vylepšil jsem, odvodil jsem… Téměř celá sekce popis řešení je psána v 
trpném rodě a je plná nových definic.

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.

V sekci implementace autor vychvaluje jazyk Swift a zároveň si stěžuje, že není moc podporován, nemá dostatek knihoven a 
je omezen na Apple platformy, tak moc nerozumím proč si tento jazyk zvolil.

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.

Vzhledem k výše uvedeným připomínkám hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním stupněm

Rád bych položil studentovi následující otázky:

 Jak jsou navržené algoritmy přenositelné mezi různými elektromobily? Co musíme udělat za změny, 

kdybychom místo malého elektromobilu jeli velkým?

 V sekci 4.1 autor uvádí, že úroveň nabití baterie pod 33 % jsou pro plánování zbytečné. Jak se došlo k 

této hodnotě? Proč ne 22 %?

Datum: 17. 6. 2020 Podpis:
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