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Role Oponent

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
Obtížnost zadání
Splnění zadání
Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti
Komentář

lepší OK horší nevyhovuje

Práce popisuje problém generování map, možnosti jeho řešení, vysvětluje a následně zlepšuje
publikovaný algoritmus. Je dobře zpracovaná a výsledné zrychlení je výrazné.
Textová část práce
Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace
Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu
Analýza
Vývojová dokumentace
Uživatelská dokumentace
Komentář

lepší OK horší nevyhovuje

Text práce je psán srozumitelně a mám k němu jen drobné výhrady a otázky, jako
* proč na obrázku 2 čáry znázorňující configuration spaces nejsou souvislé?
* a proč neprocházejí vždy středem čtverců?
* řešení koridorů pomocí přidaných místností autor správně zavrhl, ale nestačilo by problém
řešit zvětšením stavebních bloků o polovinu délky koridoru?
Uživatelská dokumentace je pěkná, některé její části (formát vstupních dat) by mohly být
obsaženy přímo v textu práce a ne jen na CD, ale její HTML verse obsahuje (zbytečně!)
absolutní odkazy na neexistující soubor s cestou
file:///C:/Users/ondra/AppData/Local/Temp/mume118417-10772-1ju5avh.5z4f.html
Po přepsání těchto (celkem 10) odkazů už stránka s dokumentací pracuje dobře.
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Implementační část práce
Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie
Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování
Stabilita implementace
Komentář

lepší OK horší nevyhovuje

Program funguje dobře a to i na větší grafy (50 vrcholů).
Pro řešení dílčích úloh autor správně používá knihovny třetích stran.
GUI okno je menší než jeho obsah (to může být nastaveným rozlišením), takže se zobrazí
scroll-bar a okno nelze zvětšit, jen maximalizovat.
Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
Datum 12. června 2018

Podpis
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