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Tématem diplomové práce je řešení problémů výběru optimálního portfolia projektů. Konkrétním 
cílem byl návrh řešících technik pro strukturálně složité projekty, které se skládají z temporálně 
propojených aktivit alokovaných na zdroje, kde jsou mezi aktivitami a projekty dodatečné vazby 
 
Práce se skládá za 13 kapitol, které následuje pět příloh. Po úvodu do problematiky je podrobně 
popsán problém výběru portfolia, kterým se práce zabývá. Následuje stručný přehled prací, ze 
kterých student vycházel, a po něm jsou představeny vlastní výsledky práce. Nejprve je ukázáno, 
jak se modelují některé vlastnosti projektů skládajících se z propojených aktivit (workflow) resp. 
jak se některé vlastnosti dají odstranit transformací na jiné projekty. Po té jsou představeny obecné 
řešící modely pro použití celočíselného programování. Další kapitola popisuje, jak se modelují 
závislosti mezi projekty a následující kapitola ukazuje modely pro zdrojové podmínky. V kapitole 8 
je popsáno možné předzpracování projektů, konkrétně vyřazení nerealizovatelných projektů. Po té 
je specifikováno, v jakém pořadí se mají navržené techniky aplikovat. Následující kapitola se 
zabývá klasickými technikami řešení optimalizačních problémů, které byly v práci využity, a po ní 
následuje popis modelování různých vlastností projektů ve standardní notaci BPMN. Práce je 
zakončena výčtem možných rozšíření a shrnutím dosažených výsledků. V přílohách je popsán 
obsah CD-ROM, metody výpočtu rizik a zisku projektů a Lagrangeova relaxace. Dále je zde 
uživatelská příručka vytvořeného programu a krátký popis implementace. Program i elektronická 
verze textu práce jsou na přiloženém CD-ROM. 
 
Jedná se o velmi rozsáhlý text o cca 180 stranách, což ukazuje velké množství práce, které student 
odvedl a do které je potřeba započítat i implementaci programu, o němž se v textu moc nehovoří. 
Na druhou stranu, hlavní výsledky práce jsou potom rozmělněné, často se jedná o opakování 
stejného principu. K textovému zpracování mám dvě hlavní výtky. Za prvé, práce je psána 
„naruby“, tj. velmi často se použije nějaký pojem, který je zaveden až o několik kapitol později. 
Přestože odkaz na dané místo je v textu uveden, toto odkazování dopředu textu ničí plynulost čtení. 
Druhá výtka se týká formalizace, přesněji pseudokódu algoritmů, který je velmi obtížně čitelný a 
následně verifikovatelný. Někdy je algoritmus uveden zcela bez vysvětlení a nejsou vždy jasné 
předpoklady, za kterých funguje. Určitě není vhodné představit algoritmus a vzápětí napsat, že pro 
některé speciální případe nefunguje (str. 47). Jak lze potom ověřit, že pro jiné speciální případy 
bude v pořádku? Práce by si zasloužila kompaktnější text bez zbytečného opakování s více příklady 
a přesnějším vyjadřováním. Reference jsou neúplně uváděné (např. 2-5 nejsou technické zprávy). 
 
Modelovací algoritmy, jak je nazývá student, resp. re-formulace problémů jsou velmi užitečný 
nástroj. Student se zabýval širokou škálou možných vlastností pracovních postupů v rámci výběru 
portfolia projektů. Jedná se o nové téma s potenciálně širokou použitelností v praxi. Student téma 
pojal opravdu komplexně a to včetně implementace navržených postupů formou softwarového 
prototypu. Kladem práce je určitě šíře zpracování tématu, naopak do hloubky se jde méně. 
 
Student pracoval zcela samostatně, což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu průběžné 
konzultace by odstranily řadu problémů se zpracováním textu. Cíl práce byl jednoznačně splněn. 
Student navrhl způsob řešení problému optimalizace portfolia projektů s vnitřní strukturou a 
dodatečnými vazbami. Doporučuji proto, aby práce byla přijata jako diplomová práce. 
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