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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   Zadání práce bylo jednoznačně vymezeno a zacíleno na existující algoritmus 

BIBOX, který slouží ke kooperativnímu plánování cest (pro roboty) na grafech. Řešitel se tak 

mohl čistě soustředit na analýzu algoritmu. Konkrétně se zaměřil na krok, kdy je konstruován 

rozklad 2-souvislého grafu na ucha, který podrobně teoreticky a experimentálně rozebral. 

Hlavním přínosem práce jsou zajímavé experimentální výsledky ukazující vliv uchového 

rozkladu na výkon celého algoritmu. 

 

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   Zpracování experimentů po statistické stránce a jejich prezentace byly provedeny 

velmi důkladně. Dokumentaci práce nemá, neboť původní algoritmus BIBOX byl 

implementován již dříve, řešitel pouze připojil podporu pro své experimenty. 
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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   Implementační část je představována pouze napojením podpory pro experimenty 

na již dříve implementovaný algoritmus a není tedy samostatně hodnotitelná. 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 
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