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K celé práci lepší OK horší nevyh.

Obtížnost zadání X

Splnění zadání X

Rozsah práce X

Předmětem práce je hledání pěších tras po městě. Existuje celá řada aplikací, které
podobné funkce poskytují, ovšem už jednoduché pokusy ukázaly, že kvalita nalezených
tras bývá diskutabilní.

Proto se autor pokusil navrhnout vlastní aplikaci pracující na základě volně dostup-
ných geografických dat: mapy z projektu OpenStreetMap a digitálního modelu terénu
SRTM od NASA.

Tohoto úkolu se autor zhostil výborně. Výsledkem je návrh algoritmů a datových
struktur pro předzpracování geografických dat a vyhledávání v nich. Součástí práce je také
kompletní implementace a praktické testy, které srovnávají novou metodu se stávajícími.

Textová èást práce lepší OK horší nevyh.

Formální úprava X

Struktura textu X

Analýza X

Vývojová dokumentace X

Uživatelská dokumentace X

Úvodní kapitoly představují úlohu hledání pěších cest a seznamují čtenáře s volně
dostupnými geografickými daty, jejich formáty a různými problémy, které při jejich použití
nastávají.

Hlavní část práce se zabývá detailním návrhem algoritmů, které geografická data
transformují na ohodnocený orientovaný graf, v němž jsou pak cesty hledány klasickými
technikami.



Součástí předzpracování je klasifikace různých typů terénu podle průchodnosti, což
je záležitost částečně heuristická, jelikož značkování v použitých mapách není úplně sys-
tematické. Mimo to je potřeba analyzovat geometrické vztahy mezi objekty: sloučit do-
statečně blízké okraje cest, detekovat protínající se objekty, určit průchodnost volných
prostranství, apod. Navržené algoritmy jsou elegantní a efektivní.

Závěrečná část je věnována popisu implementace a také několika experimentům,
které srovnávají trasu nalezenou novým algoritmem s výsledky jiných programů. Součástí
experimentu bylo také skutečné projití nalezené trasy v terénu a porovnání skutečného
času chůze s výsledky algoritmu. Tím se také potvrdilo, že nalezená trasa je skutečně
průchodná. Experimenty ukázaly, že výsledky jsou oproti předchozím programům výrazně
lepší.

Práce je psaná příjemným, čtivým jazykem s naprostým minimem jazykových a
typografických chyb. Použité zdroje jsou korektně citovány.

Implementaèní èást práce lepší OK horší nevyh.

Kvalita návrhu X

Kvalita zpracování X

Stabilita implementace X

Součástí práce je implementace navržených algoritmů pro Linux. Skládá se z pro-
gramů pro předzpracování dat, vyhledávacího programu a ukázkového uživatelského roz-
raní.

Implementace je stabilní a prakticky použitelná.

Celkové hodnocení: výborně

Práci navrhuji na zvlá¹tní ocenìní: ne

V Praze dne 8. června 2014

Martin Mareš


