
1 / 1 

Posudek bakalářské práce 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

 
Autor práce Martin Hykl 
Název práce Vyhledávání tras v GPS mapách 

Rok odevzdání 2011 
Studijní program Informatika Studijní obor Programování 

 
Autor posudku RNDr.  Ondřej Pangrác, Ph.D. Role Vedoucí 

Pracoviště IUUK 
 
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 
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Posudek vedoucího bakalářké práce studenta Martina Hykla 
 
Bakalářská práce navazuje na softwarový projekt, s kterým je poměrně dosti svázána a který 
se snaží rozšířit o možnosti hledání tras v mapách. Po prostudování tohoto problému se 
ukázalo, že bude dosti obtížné přejít od mapy ke grafu ve kterém by potom hledání probíhalo. 
Toto je dáno zejména špatnou kvalitou mapových podkladů. V práci jsou popsána možná 
řešení a jejich výhody a nevýhody. Ve výsledném programu je potom implementován jeden 
ze způsobů převodu mapy na graf, složitější přístupy implementovány nejsou, ať už z důvodů 
větší náročnosti výpočtu, která není kompenzována kvalitou výsledků, nebo z důvodu již 
zmiňovaných problémů z mapovými podklady. 
 
Pro samotné hledání cesty v grafu se používá Dijsktrův algoritmus, případně jeho obousměrná 
verze, při které běží hledání nejen z počátečního, ale i z cílového vrcholu a tyto dvě větve se 
někde setkají. Pro hledání v grafech odvozených z mapy je možné použít tzv. A* heuristiku 
pracující s pomocnou informací o reálné vzdálenosti bodů na mapě. Použití tohoto přístupu 
v oboustranné variantě se ukazuje jako nevhodné, důvody jsou popsány v práci. Student ještě 
zmiňuje třídu ALT algoritmů, ty předpokládají předpočítaný graf, který může obsahovat 
některé informace, které může být obtížné získat přímo z mapy. Z tohoto důvodu ani nejsou 
ALT algoritmy implementovány, nicméně by si zasloužily trochu více pozornosti. Bohužel 
z textu práce není příliš zřejmé, které přístupy jsou v programové části použity. 
 
Ve třetí kapitole se student zamýšlí nad tím, co vlastně chceme vyhledávat a jakým způsobem 
toho dosáhnout. Popsané úvahy nejsou příliš překvapivé a tedy ani od řešení nelze očekávat 
nic převratného. Přesto by se téma dalo zpracovat obšírněji a závěry lépe formulovat. Stejně 
tak je nedotažená i následující kapitola věnovaná experimentům s různými vlastnostmi 
programu. Experimentovat s nastaveními možných parametrů by se dalo rozhodně více. 
 
Zpracování práce je poměrně dobré a až na několik málo chyb je práce napsána pečlivě. 
V textu se objevuje málo překlepů a na několika místech je chybný řádkový zlom. 
 
I přes výše uvedené nedostatky považuji rozsah a zpracování předložené práce za dostatečné a 
navrhuji ji uznat jako bakalářskou práci. 
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