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Pracoviště KAM

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 lepší OK horší nevyhovuje

   Obtížnost zadání   x

   Splnění zadání     x

   Rozsah práce ... textová i implementační část, zohlednění náročnosti   x

Zdá se mi, že došlo k částečnému posunu zadání. Vypracovaná práce klade velký důraz na 
grafickou stránku simulace (která je slušná), ale je chudší v algoritmickém pohledu. Navržené 
metody jsou dost jednoduché, určitě by šlo vymyslet sofistikovanější heuristiky. Navíc mi chybí 
zformulování rozvrhu jako optimalizačního problému (patrně jako lineární celočíselný program) a 
porovnání optimálního řešení s navrženými metodami. 

Dále, optimalizace skladu je vlastně problém se dvěma kritérii – minimalizace času čekání 
kamionů a minimalizace času popojíždění vozíků. Očekával bych větší analýzu této dvou-
kriteriální úlohy: jak ji autor řeší? Váženým součtem kritérií nebo preferencí jednoho kritéria?



Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Formální úprava ... jazyková úroveň, typografická úroveň, citace    x

   Struktura textu ... kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     x

   Analýza     x

   Vývojová dokumentace   x

   Uživatelská dokumentace   x

Jazyková a typografická úroveň je dobrá, pramen zdrojů trochu chudší.

Ke srovnání statistik: aby byly statistiky průkaznější, bylo by potřeba vygenerovat větší počet 
příkladů s různými parametry.

Pár drobností k textu:
– pozor na jednopísmenné předložky na koncích řádků
– obrázky je dobré v textu okomentovat

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

   Kvalita návrhu ... architektura, struktury a algoritmy, použité technologie   x

   Kvalita zpracování ... jmenné konvence, formátování, komentáře, testování   x

   Stabilita implementace   x

Program je stabilní, poměrně intuitivní a po grafické stránce docela zdařilý. Nicméně, spíš než 
efektní zobrazování simulace by bylo užitečnější klást větší důraz na algoritmy – možnost 
porovnání různých metod na stejná data, případně umožnění vlastních uživatelských heuristik. 

Nikde jsem nenašel jaká je vlastně délka simulace a jak ji měnit, jak nastavit počet kamionů, kde 
se zobrazuje kolik jakého zboží je celkem skladem, jak přeskočit simulaci a zobrazit jen výsledek, 
či jak se textově ukládá výsledek. Mimochodem, není omezení tvaru skladu na obdélník příliš 
omezující?

Celkové hodnocení Velmi dobře – Dobře

Práci navrhuji na zvláštní ocenění  Ne 
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