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Diplomová práce se zabývá vizualizací rozvrhů s podporou manuálních změn rozvrhu. Cílem práce 
bylo vytvořit software pro zobrazení rozvrhů se specifickou zahnízděnou strukturou. Systém by měl 
podporovat libovolné manuální změny rozvrhu a být schopen opravit chyby, které při těchto ručních 
změnách mohou vznikat.  
 
Text práce je organizován do devíti kapitol předcházených úvodem, který popisuje řešenou 
problematiku a strukturu práce. Nejprve je stručně představen systém FlowOpt, jehož integrální 
součástí je navržený software Gantt Viewer. Po té následuje popis, jak se v systému FlowOpt 
připraví data, která jsou vstupem pro Gantt Viewer. Tento vstup je v následující kapitole popsán 
formálně. Zbytek práce je zhruba rozdělen do dvou částí. První část se věnuje problematice 
vizualizace rozvrhů. Jsou zde popsány existující přístupy pro zobrazování rozvrhů, které byly 
motivací navrženého systému. Následující kapitola potom představuje vlastnosti programu Gantt 
Viewer, pokud jde o možnosti zobrazování rozvrhů a jejich úprav. Druhá část je věnována 
problematice oprav rozvrhů. Nejprve je problém oprav rozvrhu formálně zaveden v kontextu 
rozvrhů se zahnízděnou strukturou, následuje krátký přehled existujících přístupů k opravám 
rozvrhů, po kterém autor představuje vlastní algoritmus pro opravení rozvrhu. V další kapitole jsou 
potom ukázány výsledky několika experimentů, které demonstrují vlastnosti algoritmu. V závěru 
jsou shrnuty výsledky práce a navrženy kroky pro další práci. Práce je psána anglicky bez větších 
jazykových problémů, struktura i rozsah práce odpovídají jejímu obsahu. Na přiloženém DVD je 
kromě elektronické verze textu práce a použitých zdrojů také kompletní instalace celého systému 
FlowOpt, jeho uživatelská a programátorská příručka a zdrojové kódy. 
 
Student se ve své práci zabýval třemi problémy: vizualizací rozvrhů, možnostmi jejich ručních 
úprav a automatickou korekcí chyb v rozvrzích. První dva problémy jsou hlavně programátorského 
charakteru a diplomant je zvládl výborně. Oproti existujícím systémům umožňuje vytvořený Gantt 
Viewer na plno využít informací o zadaní rozvrhovacího problému. Konkrétně systém plně 
podporuje zahnízděnou strukturu pracovních postupů s alternativami, takže umožňuje zobrazovat 
také alternativní aktivity, které nejsou součástí vstupního rozvrhu. Samozřejmostí je také 
zvýraznění případných chyb v rozvrhu, tj. porušených podmínek jako je kapacita zdroje nebo 
uspořádání aktivit. V podobné stylu je přistoupeno i k podpoře manuálních úprav rozvrhu, které 
jsou plně realizovány intuitivní metodou táhni-a-pusť. Uživatel tak může měnit nejen časové 
uložení aktivit a alokaci na zdroje, ale třeba také v rozvrhu vybrat alternativní větev. Software 
funguje tak jak má a po dobu testování nedošlo k žádnému problému. Samostatnou částí práce je 
návrh a implementace algoritmu pro opravy chyb v rozvrhu, které mohou vzniknout jeho ručními 
úpravami. Zde bylo potřeba vytvořit poměrně komplikovaný algoritmus na úrovni obecných 
rozvrhovacích algoritmů. Student takový algoritmus navrhl použitím technik řešení disjunktivních 
temporálních sítí. Algoritmus je v systému implementován, z uživatelského pohledu opět velmi 
intuitivně. Uživatel stiskne tlačítko a systém opraví chyby tak, aby se výsledný rozvrh moc nelišil 
od původního rozvrhu. Nepodařilo se ale úplně dotáhnout formální stránku věci a dokázat 
konečnost algoritmu. 
 
Výsledný software je velmi zdařilý a cíle práce byly splněny. Software FlowOpt byl prezentován na 
mezinárodních konferencích ICAPS a TAAI, kde byl velmi pozitivně přijat. Práce má dvě slabší 
místa, za prvé trochu omezený rozhled, pokud jde o existující práce, a za druhé formální pozadí, 
které je místy trochu kostrbaté a ne úplně dotažené do konce. Student ale na druhou stranu ukázal 
svůj rozhled pokud jde o jasné vymezení dalších přístupů k opravám rozvrhů, která tak mohou být 
dobrým vodítkem pro další práce. Doporučuji, aby práce byla přijata jako diplomová práce. 
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