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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X X

Mám určité výhrady k rozsahu analytické části textu (viz dále), nicméně experimentální část
je naopak velmi zdařilá. Autor navrhl několik řešících technik, které skutečně přináší zlepšení na
určitém typu instancí. Všechny tyto techniky jsou založeny na principu k-obkreslení nejkratších
cest. Zajímalo by mě, zda student uvažoval i další techniky s jinou základní myšlenkou, které
třeba nefungovaly uspokojivě a nebyly proto prezentovány.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X X
Analýza X
Vývojová dokumentace X X
Uživatelská dokumentace X



Text práce je stručný, očekávala bych, že autor věnuje mnohem více prostoru popisu problému
MAPF a podrobněji čtenáře seznámí s touto problematikou. Naopak sekce 2.1 o použitém jazyku
Picat klidně mohla být vynechána, případně mohla být součástí přílohy. Dále se domnívám, že
poznatky sekce 1.2 o základních pojmech splnitelnosti jsou čtenáři známy a proto si rovněž
nejsem zcela jistá přínosností této sekce.

Pozitivně vnímám formální stránku práce i jazykovou úroveň. Matematický formalismus je
rovněž solidní. Experimentální část je kvalitní, podrobná a pozitivně by byla hodnocená i v
případě, kdyby se jednalo o diplomovou práci. Autor testuje navržené metody na existujících
instancích ze známých databází, které běžně využívá MAPF komunita v citovaných článcích.

Uživatelská dokumentace je poměrně stručná, překvapivě nese název "zdrojové kódy", ovšem
vzhledem k účelu a použití vytvořeného programu se domnívám, že tento popis dostačuje. Pro-
gramátorská dokumentace je poněkud strohá. V příloze je ukázka formulace problému MAPF
v Picatu a seznam souborů se zdrojovými kódy. Nejsou nijak popsány použité třídy a datové
struktury. Chápu, že se nejedná o rozsáhlé SW dílo, což je samozřejmě v pořádku vhledem k
povaze zadání, ovšem alespoň stručný popis návrhu by si program zasloužil.

K textu mám dále několik konkrétních poznámek: V Def. 7 ještě chybí na konci ∧πi+k(t+1) =
πi(t). Na str. 5 uvedený příklad instance s neexistujícím řešením je triviální (start a cíl v různých
komponentách grafu). Přínosnější by byla instance na souvislém grafu. U zavedení obkreslení mi
trochu chybí zmínka o nejednoznačnosti nejkratší cesty a tedy nejednoznačnosti jejího obkreslení.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Aplikace byla vytvořena za účelem otestování navržených algoritmů a tento cíl splňuje.

Celkové hodnocení Velmi dobře
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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