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Text posudku:     

Tématem studentovy práce bylo vytvoření aplikace pro trénování ochranky objektů. Téma 

bylo vypsané na podnět Ing. Petr Svoboda z Ústavu bezpečnostního inženýrství, Univerzita 

Tomáše Bati, Zlín. Bohužel v polovině práce s námi Ing. Svoboda skoro přestal komunikovat 

a jeho vstup nebyl dostatečný, aby student dokončil práci v původním smyslu zadání; získali 

jsme pouze popis jednoho střeženého objektu. Z tohoto důvodu jsem se se studentem dohodl 

na posunutí zadání práce více směrem k analýze možných tras, po kterých se lupič může 

vydat za předpokladu, že má perfektní informaci o objektu. Tento předpoklad je u mnohých 

objektů rozumný, jelikož lupič může tyto informace získat, např. tím že se nejprve nechá u 

firmy vlastnící daný objekt zaměstnat. 

 

Práce se tak skládá ze dvou celků. První je aplikace, která umožňuje definovat střežené 

objekty. Umožňuje v mřížce definovat stěny, okna, dveře, ploty, pozice a natočení 

bezpečnostních prvků (kamer a PIR čidel), pult bezpečností ochrany, pozice cenností a čipové 

karty, která má funkci klíče a štípacích kleští. Vytvořený objekt je pak možné vizualizovat a 

procházet v 3D s jednoduchou grafikou. V objektu se lze pak pohybovat buď jako lupič nebo 

člen ochranky. 

 

Tato první část tak umožňuje tvorbu podkladků pro potřeby druhé části práce, která se zabývá 

možným pohybem lupičů v objektu za cílem odcizit cennosti. Jedná se úlohu 

multikriteriálního plánování cest v 2D prostředí, kdy proti sobě jde délka výsledné cesty a 

množství času, kdy se lupič pohybuje v oblasti pokryté kamerou či PIR čidlem. Řešení je 

komplikováno faktem, že lupič může poškozovat bezpečností prvky v objektu a tím se 

vyhnout detekci. Zároveň v řešení byl kladen důraz na možné použití v reálném čase. 

 

Ve výsledném řešení student zkombinoval prohledávání v prostoru akcí s hledáním nejkratší 

cesty pomocí A*, kdy v prostoru akcí se dopředným způsobem hledají možné cesty k cíli a na 

navigační úrovni dochází k sampling možných cest mezi podcíli, které mají různou 

charakteristiku z hlediska délky a času, kdy je lupič detekovatelný čidly. Studentova 

optimalizace hledání v prostoru možných cest spočívá pak ve stanovaní hranic spuštěním 

dvou A* algoritmu, čímž je nalezena nejkratší možná cesta co do dálky a cesta, která je 

nejméně viditelná pro čidla. Tímto jsou stanoveny meze pro další prohledávání, jelikož obě 

cesty dominují ostatní ve svém kritériu. Pro urychlení výpočtu je pak možné celé 

prohledávání spustit s sampling faktorem, který určuje na jakých hladinách času viditelnosti je 

samplovaná pareto optimální fronta všech cest mezi podcíli. 

Výsledné nalezené cesty lze pak vizualizovat v nástroji stejně tak jako je možné je použít pro 

navigaci zloděje, kdy si uživatel může zkusit roli ochranky objektu a chytit zloděje. 
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Co se týče implementace je aplikace na dobré úrovni a návrh algoritmu na řešení hledání cest 

vhodně kombinuje prohledávání v prostoru akcí a v navigačním prostoru. Zde se student 

musel navíc vyrovnat s reprezentací prostoru, kdy bylo potřeba prostor rozdělit na jednotlivé 

oblasti dle jejich pokrytí bezpečnostními prvky – navíc tyto oblasti se za běhu algoritmu 

mohli měnit vlivem akcí lupiče, což komplikovalo implementaci. 

 

Text práce je trochu rozporuplný. Struktura je dobrá, student dobře popisuje své řešení od 

úvodu přes zvolené techniky až výsledné řešení, jehož kvalitu pak student prezentuje 

spuštěním v prostředích s různými vlastnostmi komplikující prohledávání. Horší je pak text 

samotný, kdy bych si představil přesnější popisy algoritmů a popis prezentovaných výsledků. 

Nicméně nepovažuji tyto problémy za zásadní. 

 

Práci doporučuji k obhajobě s tím, že by se v prezentaci měl student soustředit na popis vlivu 

volby sampling faktoru na kvalitu a rychlost řešení. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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