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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

▶ [1] zadání splněno
[2] zadání splněno s menšími výhradami
[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Práce se zabývá skladovou logistikou, konkrétně navigací robotů ve skladu, kteří  mají za
úkol  převážet  zboží  podle  příchozích  požadavků.  V určité  podobě  skladovou  logistiku
zachycuje problém multi-agentního hledání cest a doručování („multi-agent path-finding
and delivery“ - MAPD). Konkrétním  rozšířením, kterým  se práce odlišuje od existujících
prací,  bylo zavedení  priorit pro určité úkoly ve skladu. Otázkou tedy bylo, jak navrhnout
navigační algoritmy, aby braly priority úkolů v potaz.

Byl modifikován prohledávací algoritmus Windowed CBS, který je rozšířením existujícího
algoritmu CBS, a sice oproti CBS plánuje jen na omezený počet kroků dopředu. Windowed
CBS se podařilo dále obohatit o zpracování priorit.

Ačkoli práce do značné míry staví na existujících algoritmech, zasazení těchto algoritmů
do kontextu skladové logistiky považují za netriviální a stejně tak návrh zpracování priorit
je netriviálním rozšířením existujícího algoritmu.

Zadání tedy považuji za splněné.

2. Písemná část práce 85 /100 (B)

Práce je psána anglicky jazykem odpovídající úrovně. Oceňuji, že důležitý algoritmus CBS
je detailně rozebrán až na úroveň pseudokódu. Dalším pozitivním aspektem je, že průběh
algoritmů je ilustrován na příkladech, což umožňuje lepší pochopení myšlenek. Naopak
jako nedostatek vnímám absenci pseudokódu k vlastním návrhům.



Oceňuji  snahu o  teoretickou analýzu,  je  uvedeno,  za  jakých podmínek jsou algoritmy
úplné, a jak je to s optimalitou generovaných řešení. U prací zabývající se plánováním je
taková analýza velmi cenná.

Z  didaktického  hlediska  se  mi  zdá,  že  text  málo  ukazuje  motivace  ke  studovaným
problémům a málo vysvětluje, proč je zvolen přístup založený na algoritmu CBS.

Experimenty vycházejí  v  testů  na  mnoha  různorodých mapách skladů.  Výsledky testů
jsou  prezentovány  formou  grafů,  což  dává  dobrý  přehled  o  tom,  jak  si  porovnávané
techniky vedou. Oceňuji srovnání s řadou alternativních technik. U testů lze ale vytknout
skutečnost, že mapy jsou poměrně malé (k tomu by se uchazečka měla vyjádřit během
obhajoby). 

3. Nepísemná část, přílohy 100 /100 (A)

Byl  implementován  softwarový  prototyp,  pomocí  něhož  byly  provedeny  experimenty.
Prototyp splnil svůj účel.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 85 /100 (B)

Práce může posloužit dalším studentům a výzkumníkům jako výchozí  bod pro studium
algoritmů pro skladovou logistiku. Domnívám se, že výsledky v současné podobě nemají
publikační  závažnost,  na  to,  aby  jí  dosáhly,  by  bylo  zřejmě  potřeba  ukázat  výkon
navržených technik i  na rozsáhlých mapách. Před praktickým využitím výsledků by bylo
třeba provést další důkladné testy.

5. Aktivita studenta

▶ [1] výborná aktivita
[2] velmi dobrá aktivita
[3] průměrná aktivita
[4] slabší, ale ještě dostatečná aktivita
[5] nedostatečná aktivita

Konzultace  byly pravidelné  a  pokroky soustavné,  celkově  aktivitu uchazečky hodnotím
jako efektivní a směřující k dokončení práce.

6. Samostatnost studenta

[1] výborná samostatnost
▶ [2] velmi dobrá samostatnost

[3] průměrná samostatnost
[4] slabší, ale ještě dostatečná samostatnost
[5] nedostatečná samostatnost

Uchazečka  se  účastnila  častých  konzultací,  téma  pro  ni  evidentně  bylo  nové,  ale
postupně se v tématu zorientovala tak, že dokázala samostatně pracovat. Oceňuji vlastní
návrhy k zadání,  a  sice otázku prioritizace v době,  kdy ještě  uchazečka  nebyla  zcela  s
tématem seznámena. 



Celkové hodnocení 85 /100 (B)

Práci hodnotím pozitivně, dosažené výsledky jsou obstojné, text a experimenty ale mají
určité nedostatky.

Celkově  předloženou  práci  doporučuji  k  obhajobě  jako  magisterskou  a  navrhuji
hodnocení známkou B.



Instrukce

Splnění zadání

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.

Písemná část práce

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.

Nepísemná část, přílohy

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.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

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.

Aktivita studenta

V  souvislosti  s  průběhem  a  výsledkem  práce  posuďte,  zda  byl  student  během  řešení  aktivní,  zda
dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na konzultace dostatečně
připraven.

Samostatnost studenta

V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Celkové hodnocení

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.
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