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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automated Warehouse Expedition Scheduling / Rozvrhování vyskladňování 
z automatizovaného skladu 

Jméno autora: Jan Kalina 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Martin Schaefer 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžadovalo propojit teoretické poznatky na rámec studia a praktické požadavky na implementaci 
v simulaci reálného systému. 

 

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. 

Student splnil zadání k mé spokojenosti. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval svědomitě a samostatně. Ke konzultacím přicházel připraven a nastalé překážky prezentoval i 
s konkrétními návrhy jejich řešení. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student v práci úspěšně využil získaných znalostí ze studia rozšířených o další poznatky z odborné literatury. V práci využil 
data odpovídající reálnému provozu výroby pro účely ověření svého řešení v simulaci. Drobnou výtku bych měl 
k prezentaci experimentů a výsledků, která oproti potenciálu dobře odvedené práce na simulaci působí trochu stroze. 
Některé tabulky v přílohách jsou podle popisku neodlišitelné. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psána anglicky. V práci se přes dobrou typografickou a textovou úroveň práce vyskytují drobné nedostatky. 
Některé části textu jsou hůře čitelné (např. Ch. 6) a poslední řádek Conclusion na samostatné stránce nevypadá dobře. 

 

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. 
Student čerpá z několika relevantních spíše přehledových článků, nabízí se jen doplnění přehledu související literatury o 
aktuálnější publikace pro kontext aktuálního stavu výzkumu v této oblasti. Citace se zdají být v pořádku. 
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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. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená práce splňuje všechny body zadání, Zadání považuji za náročnější z důvod nutnosti kombinovat 
teoretické modely s praktickou implementací. Anglický text je srozumitelný s minimem nepřesností a popisuje dle 
mého názoru všechny potřebné aspekty řešeného problému. Drobné výtky mám k prezentaci výsledků, ale 
dlouhodobý a systematický přístup k práci mne přesvědčil přiklonit se k lepšímu hodnocení. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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