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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Vzhledem k množství legislativních i praktických problémů a omezení, které plánování rozvrhů na FIT provází

považuji zadání spíše za obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo bez výhrad splněno.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro diplomovou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 93 b. (A)
 Struktura technické zprávy je přehledná a logická. Zpráva odráží jak rozsáhlou studijní etapu zahrnující přehled

velkého množství přístupů použitelných k řešení daného problému, tak i praktickou část popisující návrh
omezujících kritérií, implementaci a důkladné experimentální vyhodnocení. Všechny části jsou pečlivě
zpracovány.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Po jazykové i typografické stránce je práce velmi pečlivě zpracována. Objevují se pouze zcela ojedinělé

prohřešky ve formě přetékajících řádků nebo drobných chyb v tvarosloví.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Seznam použité literatury je poměrně rozsáhlý a obsahuje relevantní zdroje. Často se jedná o odborné publikace

v angličtině. Zdroje jsou v práci řádně citovány.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačním výstupem je aplikace vytvořená v jazyce SWI Prolog, jejímž vstupem jsou požadavky na rozvrh a

daná omezení, výstupem je pak vygenerovaný rozvrh v textové podobě. Aplikace nemá grafické uživatelské
rozhraní a je tedy spíše experimentální. Na druhou stranu programování v tomto prostředí včetně zvládnutí
dodatečných knihoven svojí náročností vysoce přesahuje běžně řešení programátorské úlohy a jedná se o
neotřelý a originální přístup. Vzhledem ke zvolenému způsobu řešení daného problému považuji platformu za
vhodně zvolenou.

8. Využitelnost výsledků
 Jedná se o prototyp aplikace, který však generuje rozvrhy vyhovující daným omezením a v rozsahu použitelném

na FIT. Nejsem schopen posoudit, zda zvolená omezení pokrývají všechny požadavky FIT a další praktické
aspekty. Nicméně zvolený způsob implementace dovoluje pružně přidávat další omezení a tím dosáhnout
požadovaných výsledků. Pro reálné použití by bylo ještě třeba zapracovat na uživatelském rozhraní.

9. Otázky k obhajobě
 1. Konzultoval jste problematiku s osobami zodpovědnými za tvorbu rozvrhů na FIT? Jakým způsobem je

možné upravit vstupy aplikace, aby bylo dosaženo např. plánování opravných termínů zkoušek až ke
konci zkouškového období?

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Diplomová práce pana Paulíka vyniká velmi kvalitně zpracovanou a podrobnou technickou zprávou.

Implementovaná aplikace je řešena velmi originálním způsobem pomocí obecně málo využívaných
implementačních prostředků. To svědčí o výborných schopnostech studenta zvládnout rozsáhlou jak
implementační tak teoretickou oblast a vytvořit funkční realizaci. Navrhuji proto hodnocení stupněm A.
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