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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automated warehouse expedition scheduling 
Jméno autora: Jan Kalina 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Jiří Čermák 
Pracoviště oponenta práce: Blindspot Solutions 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Práce se zabývá optimalizací problému rozvrhování denní expedice v automatizovaném skladu. V práci je problém 
rozdělen na 2 separátně řešené NP-těžké složky (1) přiřazení kamionů na rampy a (2) naplánovaní vyskladnění 
produktů do těchto kamionů. Přiřazení kamionů je řešeno pomocí constraint programming, plánování vyskladnění 
pak pomocí heuristických přístupů. Celé řešení je empiricky evaluováno v Agentpolis simulátoru. 

 

Oceňuji hlavně množství práce které student v rámci této práce udělal. Student využil několika open source 
knihoven (CHOCO pro řešení constraint programming, Optaplanner pro naplánovaní vyskladnění produktů  a 
Agentpolis pro ověření v simulaci) a výsledky implementace důkladně experimentálně ověřil. 

 

Moje jediná menší kritika míří na formální stránku práce, upřednostnil bych aby přehled notace byl přesunut na 
první místo kde se notace používá, stejně tak Related work by měla následovat hned za Introduction, což by 
umožnilo jasnější text v kapitole Problem Statement. Nakonec kapitola Experiments pro mě byla velmi těžko 
čitelná, student se odkazuje na různé fáze algoritmu pomocí čísel místo jejich názvů což je zbytečně matoucí. 
Navíc se občas dle mého názoru v kapitole objevují chyby (např. popis Figure 6.1 nekoresponduje s daty v grafu, 
což ale může být jen serie nešťastných překlepů). 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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