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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☒ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Řešení multi-agentního plánování cest (MAPF) převodem na problém 

splnitelnosti (SAT) je v praxi neefektivní na velkých mapách. Cílem práce bylo zefektivnit 

tento přístup odstraněním vrcholů z mapy, které agenti s největší pravděpodobností nebudou 

využívat. Student navrhl a experimentálně porovnal několik přístupů, které všechny značně 

předčí klasický přístup. Mimo experimentálních výsledků práce obsahuje i teoretické 

výsledky o jednotlivých přístupech. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☐ ☒ ☐ ☐ 

Analýza ☐ ☒ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Práce je dobře strukturovaná, čitelná, bez zjevných překlepů a doplněna o 

množství obrázků, které dodatečně vysvětlují danou problematiku. Navržené přístupy jsou 

dobře motivované a doplněné o rozbor, zda zachovávají optimalitu, případně jsou uvedeny 

příklady, kdy optimalita zachována není. 

Jedinou výtkou je pevná volba konstanty, která určuje velikosti ořezání grafu a jeho případné 

zmenšování. Bylo by vhodné provést další experimenty s různými přístupy. 
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Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☐ ☒ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☐ ☐ ☒ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Program je jednoduchá konzolová aplikace psaná poměrně čitelně s důrazem na 

efektivnost, nicméně by bylo vhodné některé části kódu lépe rozdělit do jednotlivých souborů. 

V kódu se také vyskytují nepoužité funkce, které slouží jako alternativy jiných funkcí. Bylo 

by vhodné dát uživateli možnost přepínat mezi funkcemi například pomocí parametrů nebo 

nepoužité funkce v kódu lépe okomentovat. 

Po spuštění se program zdá být stabilní. Oceňuji také podrobné logování během výpočtu, díky 

kterému lze udělat podrobnou analýzu jednotlivých algoritmů. 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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