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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Délka práce se pohybuje v obvyklém rozmezí, popis jednotlivých částí práce je podrobný, ale ne zbytečně

dlouhý.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Technická zpráva má přehlednou strukturu, kapitola 2 prezentuje čtenáři shrnutí základních informací o

aktuálních technologiích které jsou pro řešení projektu použity, kapitola 3 se zabývá specifikací a implementací
informačního systému. Ve čtvrté kapitole je formálně definován problém RCPSP a popsáno jeho řešení. Práce
působí uceleně a její účel je jednoznačně patrný.
Čitelnost práce bohužel znesnadňuje výrazné nadužívání slov typu "tedy", "poté" a "ovšem". Tato slova by měla
být používána ke spojování vět ve větší logické celky. V textu se ale vyskytují spíše nahodile a napojují věty které
spolu ve skutečnosti nesouvisí. To čtenáře nutí hledat v textu neexistující souvislosti a odvádí pozornost od
hlavního významu technické zprávy.

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Dokument je napsán hezkou češtinou s drobnými překlepy a

pravopisnými chybami. Kapitoly, vzorce i příklady jsou přehledně formátovány. Malou výtkou může být neucelené
formátování výpisu seznamů a množin v sekci 4.2 a horší kvalita obrázku 2.1.

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autor cituje vybrané vědecké publikace zabývající se RCPSP a zdroje pojednávající o stávajících webových

technologiích.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Hlavním výsledkem práce je kompletní informační systém použitelný ve sportovních či outdoorových centrech.

Prezentován je pomocí líbivého webového rozhraní, které uživatelům přehledně nabízí řadu jak nezbytných, tak i
užitečných a rozšiřujících funkcí. Systém je navíc implementován pomocí REST API, které umožňuje snadnou
implementaci jiného klienta - například vytvořeného jako nativní mobilní aplikace.
Druhá část je tvořena skriptem v jazyce Python, který slouží k vytvoření časového rozvrhu aktivit naplánovaných
pomocí informačního systému. Seznam těchto aktivit a celá specifikace RCPSP lze z informačního systému
snadno exportovat a pomocí zmíněného skriptu získat optimální řešení aktuální instance tohoto problému.

8. Využitelnost výsledků
 Práce má implementační charakter. Výsledný informační systém by jistě ocenilo každé větší outdoorové centrum,

v němž je plánování aktivit prováděno ručně.
9. Otázky k obhajobě
 - co by bylo potřeba implementovat pro integraci rozvrhovacího algoritmu přímo do informačního systému?

- řešení optimalizačních problémů může trvat poměrně dlouho, může uživatel zadat určitý časový limit pro
výpočet, případně běh algoritmu předčasně ukončit a získat alespoň nějaké řešení?

10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Student v rámci této práce implementoval kvalitní a funkční informační systém, navíc s možností využití

optimalizačních algoritmů pro řešení Resource Constraint Project Scheduling Problem. Mínusem této práce je
slabší prezentační stránka vypracovaného dokumentu a také fakt, že rozvrhování naplánovaných aktivit není
integrováno přímo v informačním systému. Vzhledem k celkovému objemu provedené práce a kvalitnímu
realizačnímu výstupu navrhuji celkové hodnocení stupněm C.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.
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