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Předkládaná diplomová práce prezentuje implementaci softwarového nástroje pro vizualizaci 

Ganttových diagramů s moţností provádět v diagramu interaktivně změny a následně diagram 

automaticky opravovat tak, aby byl opět přípustný. Současně je popsán nový algoritmus Re-

pair-DTP pro efektivní opravu rozvrhu reprezentovaného Ganttovým diagramem po uţivatel-

ských změnách zpět do přípustné podoby. 

 Je třeba ocenit, ţe implementovaný vizualizační nástroj představuje plnohodnotnou apli-

kaci. Škála nástrojů pro práci s Gantovými diagramy je široká – aktivity je moţno v diagramu 

posouvat, zakazovat (banning), připínat (pinning), atd… Stejně tak jsou široké moţnosti ná-

stroje vzhledem k vizuálnímu prohlíţení diagramu. Avšak jako nejdůleţitější aspekt imple-

mentace, který opodstatňuje její existenci, hodnotím moţnost automatické opravy rozvrhu po 

provedení uţivatelských změn, která je realizována novým algoritmem Repair-DTP. 

Dále bych vyzdvihl, ţe práce kombinuje jak implementaci, tak teoretický výzkum 

v oblasti algoritmů pro opravy rozvrhů. Rešerše existujících algoritmů pro přerozvrţení uţiva-

telem poškozeného (nepřípustného) rozvrhu je provedena důkladně. Návrh nového algoritmu 

je popsán velmi detailně. 

Přes uvedené kladné stránky práce vykazuje jisté nedostatky. Obhajoba vývoje nového 

softwarového nástroje pro Ganttovy diagramy je nepřiměřeně stručná – řešitel se jí věnuje na 

stranách 22 aţ 24, přičemţ jako alternativy jsou zmíněny nástroje iGantt (T. Skalický – baka-

lářská práce), ILOG Gantt (IBM) a Microsoft Project (Microsoft). ILOG Gantt je označen za 

nevyhovující kvůli chybějící interaktivitě a stejně tak Microsoft Project kvůli uzavřenosti sys-

tému (aplikaci nelze rozšiřovat o nové moduly). Ţádný jiný systém pro Ganttovy diagramy 

zmíněn není, přestoţe podobných nástrojů existuje nepřeberné mnoţství. V tomto ohledu 

bych očekával daleko důkladnější analýzu portfolia současných nástrojů a postavení nového 

nástroje v jeho rámci vzhledem k implementovaným vlastnostem. 

 K práci bylo přiloţeno téměř 3MB zdrojového kódu v jazyce C# a celkem 225 stran vý-

vojové, programátorské a uţivatelské dokumentace. U ţádné z příloh nebylo moţné dohledat 

jasné autorství (zdrojový kód je anonymní a dokumentace zmiňuje 5 členů vývojového týmu). 

Překvapivě samotný text práce neobsahuje ţádný odkaz na uvedené přílohy, coţ činí roli pří-

lohy nejasnou a stejně tak autorský podíl řešitele na jejím vytvoření. Je zřejmé, ţe projektový 

tým odvedl obrovské mnoţství práce; vzhledem k diplomové práci se ovšem musíme soustře-

dit pouze na řešitele. Doporučuji tedy tuto otázku objasnit u obhajoby. 

 Řešitel prezentuje jednu demonstraci opravy rozvrhu a několik experimentů zaměřených 

na posouzení výkonnosti implementovaného systému. V rámci demonstrace je prezentováno 

chování algoritmu Repair-DTP, experimenty pak zkoumají spotřebu zdrojů (čas/paměť). 

V závěru práce řešitel konstatuje, ţe algoritmus produkuje opravený rozvrh, který je velmi 

podobný původnímu, coţ je na základě jedné demonstrace příliš ambiciózní závěr. Je-li po-

dobnost s původním rozvrhem důleţitá, pak by měla být otestována v řádném experimentu. 

 Práce je napsána v anglickém jazyce. Text je precizně rozčleněn do kapitol a oddílů. Ač-

koli mám k textu několik doporučení a detailních komentářů, které shrnuji níţe, hodnotím 

celkově text jako obstojný. 

 

 Doporučil bych text osvobodit od zbytečných sdělení o tom, co bude následovat a co 

předcházelo, a vţdy rovnou přejít podstatě. V tomto smyslu je třeba věnovat pozornost 



úvodním odstavcům kapitol zvláště v pokročilejších částech práce, kde se uvedený jev 

stupňuje. 

 Důleţité sdělení o obtíţnosti řešených problémů je uvedeno pouze jako poznámka pod 

čarou (strana 3), přestoţe by si zaslouţilo samostatný odstavec v textu. 

 Tvrzení, ţe problém hledání optimálního rozvrhu je NP-těţký, je uvedeno bez citace 

(strana 13) a v práci není nikde dokázáno. 

 Je uvedeno, ţe uzly rozvrhu jsou organizovány jako les (strana 15), ale ve skutečnosti 

se jedná o orientovaný les (mnoţina orientovaných stromů). 

 Alespoň mírné zlepšení typografické úrovně vzorců by prospělo. Diagramy 

v bitmapové podobě bych doporučil nahradit vektorovou kresbou. 

 Hypotéza 2 je příliš komplexní na to, aby ji bylo moţné spolehlivě zodpovědět pou-

hým pohledem na výsledek experimentu bez pouţití statistického testu. Doporučil 

bych buď opatrnější závěr neţ tvrzení, ţe „hypotéza byla potvrzena“, nebo pouţití sta-

tistického testu. 

 

Řešitel plánuje implementovaný nástroj přihlásit do soutěţe ICKEPS, která se bude konat 

v rámci prestiţní konference ICAPS 2012. Tuto snahu chválím a věřím, ţe přispěje ke zvidi-

telnění fakulty ve stále se zostřující konkurenci mezinárodního fóra. 

Předloţená práce splňuje poţadavky kladené fakultou na absolventskou práci, doporuču-

ji tedy práci přijmout k obhajobě jako diplomovou. 
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Ačkoli uvádím řadu nedostatků a návrhů ke zlepšení práce, ţádný z nich není natolik závaţný, 

aby byl důvodem pro výrazné sníţení známky. Diplomovou práci „Interactive Scheduling and 

Visualisation“ od Bc. Tomáše Skalického hodnotím známkou: 

 

 

„velmi dobře“ aţ „výborně“ 

 

 

O výsledné známce nechť rozhodne obhajoba. 

 

 

V Kobe dne 30. prosince 2011        RNDr. Pavel Surynek, Ph.D. 

              oponent diplomové práce 

 

 

 


