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1. Informace k zadání
 Jedná se o průměrně náročné zadání, které kromě vytvoření webového rezervačního systému vyžaduje

implementaci technik pro optimální plánovaní s omezeními. Hlavní body zadání byly splněny, ale část týkající se
plánovaní je pojata velice minimalisticky.

2. Práce s literaturou
 V práci je 14 odkazů na literaturu, z nichž je velká část formou odkazů na web. Bylo by vhodné místo některých

těchto odkazů použít jiné zdroje ve formě odborných knih a článků. Rovněž oblast týkající se problematiky
plánování a rozvrhování by si zasloužila širší pokrytí existující literaturou. 

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Student byl aktivní zejména v druhém semestru řešení BP, kdy pravidelně reportoval stav práce a dosažené

výsledky. V první semestru byla jeho aktivita slabší, což vedlo k nedostatku času při dokončování a odevzdávání
práce. 

4. Aktivita při dokončování
 Práce (zejména text práce) nebyla dokončena v dostatečném předstihu, což vedlo k zásadnímu nedostatku času

na konzultaci finálního obsahu práce.
5. Publikační činnost, ocenění
 Průběžné verze rezervačního systému byly diskutovány se zástupcem exitujícího outdoorového centra. Z jeho

reakcí se zdá, že implementovaný systém má potencionál být nasazen do praxe. Co se týče plánovacího systému,
ten je pouze v minimalistickém provedení, a tudíž ho v současné verzi nelze nasadit na reálný provoz.  

6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Navržený a implementovaný rezervační systém splňuje požadavky typického outdoorového centra a rovněž

grafické provedení je relativně povedené. Student použil vhodné technologie a postupy, a tudíž systém může být
nasazen do reálného provozu. Řešení plánovacího systému je pouze demonstrační a ukazuje, že automatizované
techniky plánovaní a rozvrhování mohou být použity pro optimální rozvrhování outdoorových aktivit. Text práce
rozumně popisuje použité technologie a postupy, ale část týkající se plánování není dostatečná. Text rovněž
obsahuje řadu stylistických nedostatků, které nemohly být opraveny kvůli nedostatku času při jeho dokončování.   

 

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

 

V Brně dne: 28. května 2018
.................................
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