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1. Problematika práce
Student ve své práci s názvem Grafická vizualizace optimalizace trasy, měl za úkol nastudovat
algoritmy pro optimalizaci trasy robota pro sběr vybraného druhu výrobku, vybrat vhodný
algoritmus, který by optimalizoval trasu robota a naprogramovat vizualizaci této trasy a ověřit na
příkladech.
Téma je aktuální, a pokud by bylo správně provedeno, tak i využitelné v praxi.

2. Dosažené výsledky
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání.
Student musel nastudovat teorii nad rámec bakalářského studijního programu, avšak zřejmě špatně
hospodařil s časem, což se pak projevilo na kvalitě práce. Musel se seznámit s částí teorie grafů,
naprogramoval vizualizaci zadaného problému. Z předložené práce není zřejmé, jak funguje
algoritmus vyhledávání nejkratší cesty. Robot sbírá objekty stejné barvy, ale nevybírá minimální
cestu.

3. Původnost práce
Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se student věnuje
vybraným kapitolám z teorie grafů. Ne všechny se věnují zadanému úkolu, tj. najít minimální cestu
přes všechny uzly grafu. Citace použité literatury je nedostatečná.
Ve druhé části práce student vymezuje zadání úlohy, její omezení a realizuje program v prostředí
MATLAB, který umožní vizualizaci zadané úlohy. V závěru práce jsou přiloženy zdrojové kódy. Pro
přehlednost a srozumitelnost by bylo lepší uvést vývojový diagram, který v práci chybí. Tuto část
práce je možno považovat za dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Student ve své práci nedostatečně a nesprávně citoval použitou literaturu. Části, které jsou doslova
citovány z použité literatury, musí být uvedeny v uvozovkách.
V práci se vyskytuje několik překlepů a nepřesností, např.:
na str. 16 je chybně uvedený vztah (viz obr. 8),
na str. 16 uvádí „cij“ – ij má být dolní index,
na str. 17 má být operátor „min“ místo „mni“,
na str. 17 je použit pojem vrchol místo uzel.

5. Dotazy na studenta
1. Jaký je rozdíl mezi cyklem a cestou?
2. Jak jste kontroloval, že vybraná cesta je nejkratší? Vysvětlete na obr. 16 sběr červených
objektů, když už modré jsou sebrané a nestojí v cestě. Proč nebylo pořadí sběru objektů v pořadí
modrá, žlutá, červená a zelená, což by zřejmě byla kratší cesta?
3. Podle jakého klíče je stanoveno pořadí sběru jednotlivých barev?
4. Proč si nemůže uživatel volit velikost manipulačního prostoru i ve svislém směru?
5. Co představují hvězdičky v manipulačním prostoru?

6. Celkové zhodnocení práce
Student prokázal schopnost samostatné práce, potvrdil své schopnosti a znalosti při řešení
technických problémů. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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