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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

Tématem této práce je hledaní cest mřížkovým grafem s překážkami pro skupinu agentů
při udržení zadané formace .
Student  shrnuje  hlavní  myšlenky  několika  algoritmů  pro  hledání  nejkratší  cesty  pro
skupinu agentů (bez požadavků na formaci).
Z  nich  pak vybírá  jeden,  který  modifikuje  pro  účely  hledání  cest  ve  formaci  (CBS-FM,
Conflict Based Search - Formation Maintenance).
Studentem  navržený  algoritmus  FMP  (Formation  Motion  Planner)  se  nejprve  pokouší
nalézt nejkratší cestu udržující zadanou formaci a 
při  její neexistenci identifikuje úseky, kde je potřeba formaci porušit. Pro tyto úseky pak
využívá CBS-FM a následně se ještě pokouší získané řešení dále optimalizovat.
Nedostatkem  je  málo  podrobný  popis  navrženého  algoritmu,  z  textu  například nejde
zjistit, jak přesně je hodnocena kvalita průběžných řešení.
Práce  také  navrhuje  metriku zvanou soudržnost zajišťující,  že  formace  není  rozdělena
překážkou,  ovšem  její  zavedení  v textu neodpovídá  implementaci  v této modifikované
variantě FMP.
Algoritmy  CBS-FM,  FMP  a  FMP  s  metrikou  soudržnosti  jsou  implementovány  v  jazyce
Python, ale práce a přiložené readme popisují pouze jak spustit FMP.
Získané řešení je možné vizualizovat.
Student porovnává tyto tři algoritmy pro různé mapy a kombinace agentů z hlediska doby
výpočtu, délky cesty, odchylky od formace a soudržnosti.
Byť student zmiňuje, že nedávný publikovaný článek (Li  a  kol.,  2020) řeší  daný problém
podobným způsobem, práce neobsahuje experimentální srovnání.



2. Písemná část práce 70 /100 (C)

Práce přiměřeně popisuje existující řešení multiagentního hledání cest (bez formací), ale
v popisu navrženého algoritmu a implementace by mohla být podrobnější.
Obecně na sebe text logicky navazuje, ale obsahuje nepřesnosti.
Autor například zmiňuje, že problém uvažuje na mřížkových grafech, ale již je formálně
nezavádí a v důsledku toho definice vzdálenosti mezi formacemi nedává smysl.
Podobně  odchylka formace není dobře definovaná a vzorec pro soudržnost neodpovídá
dle mého názoru autorovu záměru (soudě podle toho, jak je implementován).
Pseudokód některých algoritmů obsahuje funkce či  proměnné, u nichž není zcela jasné,
co dělají, a nejsou v textu nijak okomentovány, nejsou jasně definované vstupy algoritmů.
Čtení komplikuje absence značného množství čárek oddělujících věty.
Autor správně cituje použité zdroje, rozsah literatury je značný.

3. Nepísemná část, přílohy 70 /100 (C)

Přiložený software má formu několika scriptů v Pythonu.
Přiložené readme popisuje pouze, jak spustit implementaci FMP algoritmu,
Není jasné, jak spustit algoritmy CBS-FM a FMP se soudržností, byť jsou jejich výstupy v
práci v experimentální části popisovány.
Při použití argumentu -c pro zapnutí soudržnosti, jak je indikováno v nápovědě, program
skončí nezachycenou výjimkou.
Doplňující  skript  pro  editaci  map se  mi  nepodařilo  spustit,  testovací  skript  pouze  po
prostudování zdrojového kódu.
Vizualizace řešení pro FMP je funkční.
Kromě  nedostatečného  popisu  použití  programu  v  práci  chybí  také  popis  struktury
implementace.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 80 /100 (B)

Práce navrhuje algoritmus FMP pro řešení multiagentního hledání cest ve formaci,
který je dle slov autora podobný nedávno publikovanému algoritmu.
Vzhledem  k  absenci  experimentálního  srovnání  s  tímto  algoritmem  či  dalšími
existujícími řešeními neumím posoudit,
zda  je FMP lepší  či  horší. Oproti  publikovanému algoritmu nabízí  možnost penalizovat
rozdělení formace pomocí metriky soudržnosti.
Využití poskytnuté implementace je komplikováno výše uvedenými problémy.

Celkové hodnocení 75 /100 (C)

Na práci oceňuji nastudování problematiky a návrh nových algoritmů pro daný problém.
Dojem  kazí  málo  podrobný  popis  algoritmu,  nepřesnosti  v  textu  o  formacích  a
nedostatečný manuál k použití programu.
Experimentální  část porovnává algoritmy pro jednotlivé kombinace formací  a  map, ale
chybí nějaký obecnější závěr, například, která váha ohodnocení odchylky formace se jeví
jako  nejlepší  volba.  Uvedené  experimenty  se  mi  vzhledem  k  absenci  popisu  použití
nepovedlo zopakovat pro FMP se soudržností.



Otázky k obhajobě

Uveďte prosím správný vzorec pro metriku soudržnosti a vysvětlete jej.

Zkoušel  jste  od  Li  a  kol.  získat  implementaci  jejich  algoritmu,  případně  jej  sám
naimplementovat? Pokud ano, jak vychází srovnání s Vaším algoritmem?

Který algoritmus (FMP,FMP*,FMP**,FMP+soudr.,FMP*+soudr.,FMP**+soudr.) se Vám obecně
jeví jako nejlepší?



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.

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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