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Abstrakt: 

 

 Cieľom tejto práce je navrhnutie a následné zrealizovanie systému na plánovanie smien . 

Návrh daného systému vznikol na základe vedomostí získaných analýzou a štúdiom danej 

problematiky. Plánovanie smien zamestnancov sa zaraďuje k NP-ťaţkým problémom. Návrh riešenia 

je zaloţený na kombinácii programovaní z obmedzujúcimi podmienkami a na myšlienkach 

optimalizačnej metódy GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search  Procedure). Plánovanie smien 

zamestnancov patrí z hľadiska manaţmentu do oblasti riadenia ľudských zdrojov. Jedným z cieľov 

tejto diplomovej práce bolo aby bol navrhnutý systém pouţiteľný v reálnej spoločnosti. Na splnenie 

tohto cieľa som vyuţil poznatky z analýzy a vlastných skúsenosti z danej oblasti. Pri vývoji systému 

boli pouţité technológie .NET Frameworku.   

 

Kľúčové slová: programovanie s obmedzujúcimi podmienkami, GRASP, lokálne prehľadávanie, 

Silverlight, rozvrhovacie problémy, riadenie ľudských zdrojov 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

  

 The goal of this work is to design and implement system for scheduling the shifts. Design of 

given system was developed based on knowledge acquired during analysis and study of problem. 

Planning of employees shifts is one of NP-hard problems. Design of solution is based on combination 

programming with limiting conditions and optimization method GRASP (Greedy Randomized 

Adaptive Search Procedure). Scheduling the employees shifts belongs to human resource 

management. One of the goals of this diploma thesis was to ensure that designed system is usable in 

real world situation in real company. I used the knowledge from analysis and my own experience 

from this area to fulfill this goal. The .NET framework technologies were used during the 

implementation of the system. 

 

 

Keywords: constraint programming, GRASP, local search, scheduling problems, Silverlight, 

scheduling problems, human resource management 
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Kapitola 1 

Úvod 

Plánovanie, rozvrhovanie a optimalizácia sa pouţívajú takmer v kaţdom oboru ľudskej činnosti.  

Takýmto oborom je aj riadenie ľudských zdrojov. Efektívnym riadením môţe spoločnosť zlepšiť 

ekonomický výsledok firmy, zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti  a zároveň zvýšiť efektivitu 

práce zamestnancov. Dôleţitým prvkom pri zvyšovaní efektivity firmy môţe byť aj plánovanie smien 

zamestnancov. Napríklad pri pásovej výrobe môţe výmena smien a pracovísk priaznivo vplývať na 

výkony zamestnancov. Plánovanie smien je však náročná záleţitosť, ktorá závisí od rozmanitosti 

smien v podniku, počtu pracovísk  a najmä od počtu jeho zamestnancov. Vytváranie takýchto 

rozvrhov na kaţdý mesiac je zdĺhavé a náročné. V dnešnej dobe však uţ existujú spôsoby ako tento 

proces urýchliť. Jenou z variant by bolo pouţiť na plánovanie smien systém pre riadenie ľudských 

zdrojov (HRMS – Human Resources Management System), ktorý disponuje takouto funkciou.  

Kompletný systém riadenia ľudských zdrojov by vyţadoval mnoho času a hlbšiu analýzu 

problému. Tak ako je to u ľudí tak aj kaţdá firma má svoje špecifiká. A preto nie je moţné vytvoriť 

univerzálny systém, ktorý by plne vyhovoval všetkým firmám a zároveň by nebol náročný na správu 

a ovládanie. Existujú však aj spoločné prvky , ktoré sú v kaţdej firme rovnaké alebo zaloţené na 

podobných princípoch. 

 Jedným zo spoločných prvkov je aj plánovania smien zamestnancov. Smeny by mali byť 

naplánované tak aby boli vhodne pokryté všetky pracoviská a zároveň boli spokojní aj všetci 

zamestnanci. Však nie všetky firmy nutne potrebujú takýto systém. Niektorým, hlavne tým menším 

alebo úzko špecializovaným, bude postačovať len zaznamenávanie smien a dovoleniek zamestnancov 

do jednoduchého rozvrhu. 

Cieľom tejto práce je teda navrhnutie a zrealizovanie systému pre plánovanie smien. Návrh 

vznikol na základe získaných poznatkov z oblasti pracovných procesov, zaznamenávania smien 

zamestnancov a ďalších problémov riadenia ľudských zdrojov v reálnych spoločnostiach. Taktieţ 

bolo potrebné naštudovať rozvrhovanie, optimalizáciu, plánovacie problémy a technologickú časť pre 

správny postup pri vývoji systému. Pri plánovaní rozvrhovaní bude mať systém za úlohu naplánovať 

dané smeny na jednotlivých pracoviskách a prideliť im poţadované zdroje (v našom prípade 

zamestnancov).   

Diplomová práca je rozdelená do niekoľkých kapitol. V úvodnej kapitole si povieme čo je to 

rozvrhovanie a aké problémy so sebou prináša. Po úvodnej kapitole si stručne uvedieme históriu 

technológie Silverlight od firmy Microsoft. Následne uvedieme akým vývojom prešla táto 

technológia od začiatku tejto diplomovej práce a stručne popíšeme hlavné prínosy jednotlivých verzii. 

Ďalej v tejto kapitole v načrtneme niektoré rozdiely medzi platformou Silvelight a príbuznou 

platformou WPF. Na záver uvedieme bezpečnostné obmedzenia aplikácii vytvorených v týchto dvoch 

technológiách. Predmetom kapitoly nie je hľadať rozdiely v syntaxi, ale o moţnostiach, bezpečnosti 

a pouţiteľností jednotlivých technológii. 

Tretia kapitola tvorí ďalšiu teoretickú časť diplomovej práce. Venovať sa v nej budeme rôzným 

postupom a metódam, ktoré môţu byť pouţité pri rozvrhovaní, plánovaní a optimalizačných 
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problémov. Keďţe takýchto metód je mnoho, uvedieme si len najpouţívanejšie a také, ktoré 

pouţívajú iné metódy ako základ. Táto kapitola má slúţiť ako jemný úvod do problematiky 

rozvrhovania. Algoritmy jednotlivých riešení sú znázornené popisným spôsobom, v niektorých 

prípadoch je pre lepšiu orientáciu v problematike uvedený aj pseudokód algoritmu. 

Štvrtá kapitola pojednáva konkrétne o systéme pre rozdeľovanie zamestnancov do smien. 

V kapitole si zanalyzujeme náš problém aby sme získali jeho celkový obraz. V tejto kapitole je teda 

dopodrobna rozobraný problém a úvahami sa snaţíme nájsť spôsob ako zvoliť pre náš problém 

správne riešenie. Prípadne vybrať vhodný postup z riešení predstavených v tretej kapitole. V tejto 

kapitole je ďalej predstavený nami navrhnutý model systému pre rozdeľovanie smien a podrobnejšie 

popísaný postup ako bude algoritmus pri rozvrhovaní postupovať.   

Piata kapitola sa podrobnejšie zaoberá vnútornou konštrukciou systému. Sú tam podrobnejšie 

popísané a znázornené konkrétne riešenia a prípady, ako boli navrhnuté na riešenie nášho problému.  

Jej súčasťou je aj dátová analýza. V šiesta kapitola sa zaoberá implementačnou časťou systému. 

Siedmu a zároveň aj poslednú kapitolu tvorí záverečné zhodnotenie diplomovej práce. 
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Kapitola 2 

Microsoft
®
 Silverlight

™ 

Technológia Microsoft Silverlight bola podrobne popísaná a porovnávaná uţ v mnohých knihách a 

elektronický médiách. Z toho dôvodu bude táto kapitola menej obsiahla a porovnávaniam ako aj 

samotnej technológii sa budeme venovať len okrajovo. Predstavíme si jednotlivé bezpečnostné 

modely technológií Silverlight a WPF. V kapitole sa nebudeme venovať rozdielom v syntaxi 

technológií.  

1.1 História 

Počas vývoja bola platforma Silverlight známa ako WPF/e, neskôr sa však od tohto názvu upustilo. 

Prvá komerčná verzia Silverlight 1.0 bola predstavená v septembri roku 2007 spolu z alfa verziou 

Silverlight 1.1, ktorá je dnes známa ako Silverlight 2.0. Za svoju pomerne krátku dobu pôsobenia si 

našla táto technológia veľa priaznivcov ako na strane vývojárov tak aj na strane uţívateľov.  

Od roku 2007 uţ vznikli štyri verzie. V roku 2010 vyšla zatiaľ posledná verzia tejto 

technológie a to Silverlight 4.0. Kaţdá ďalšia verzia so sebou prináša ďalšie moţnosti a vylepšenia. 

V súčasnej dobe sa predpokladá, ţe je Silverlight nainštalovaný na viac ako 45% zariadení 

pripojených na internet. Bliţšie informácie nájdete v [LAS3LaS3, LaS4]. 

1.2 Čo je Silverlight 

Platforma Silverlight ponúka široké moţnosti pri vývoji pútavých interaktívnych aplikácií (tzv. RIA - 

Rich Internet Application). Z počiatku bola určená len na vývoj internetových aplikácii, ale 

postupným vývojom sa rozšírili jej moţnosti. V súčasnosti je teda moţné na tejto platforme vytvárať 

pútavé aplikácie aj pre stolné počítače a mobilné zariadenia.  

Silverlight je plug-in pouţívajúci len malú časť sady .NET Freameworku. Je kompatibilný 

s niekoľkými modernými internetovými prehliadačmi (IE, FF, Google Chrome atď.) a aplikácie môţu 

beţať pod operačnými systémami ako sú: Windows (od verzie Windows XP SP2), Linux, MAC OS X 

alebo v mobilných zariadeniach pod  Nokia Symbian (iba in-browser aplikácie). 

Grafická časť Silverlight aplikácie sa vytvára pomocou deklaratívneho jazyka XAML 

(Extensible Application Markup Language). Veľkou výhodou oproti konkurenčným technológiám je, 

ţe aplikácie môţu byť vyvíjané v niekoľkých programovacích jazykoch (C#, VB, PHP, Jscript atď.).  

Viac o technológii Silverlight v [LaS3, LaS4, SI10]. Rozdiely jednotlivých verzii nájdete na [SO10].  
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1.3 Porovnanie s platformou WPF 

Porovnanie týchto dvoch príbuzných technológii od firmy Microsoft
®
 nie je vôbec jednoduché. Ako 

platforma Silverlight tak aj WPF môţu pouţívať pri vývoji rovnaké programovacie jazyky, pričom 

grafická časť u oboch typoch aplikácií je vytvorená pomocou XAML a obe pouţívajú sadu .NET 

Frameworku. Na základe toho by sa mohlo zdať, ţe ide teda o totoţné aplikácie, ale nie je tomu tak. 

Aj keď postupným vývojom platformy Silverlight sa začali vytrácať priepastné rozdiely, ktoré boli 

medzi týmito technológiami, stále však existujú. Tieto rozdiely vyplývajú hlavne z cieľovej skupiny, 

pre ktorú boli technológie určené. 

V tejto podkapitole najskôr popíšeme všeobecné rozdiely týchto technológií. A potom sa viac 

zameriame na bezpečnostné obmedzenia, aplikácií vyvinutých pomocou jednotlivých technológií .  

1.3.1 Hlavné rozdiely 

.NET Framework 

Platforma Silverlight na rozdiel od WPF pouţíva k vývoji aplikácií len malú časť sady .NET 

Frameworku. Je to spôsobené tým, ţe je určená hlavne pre vývoj webových aplikácií a preto 

potrebuje mať čo najmenšiu inštaláciu. Obmedzená veľkosť sady .NET Framworku má na svedomí 

menšie moţnosti Silverlight aplikácii v určitých situáciách oproti aplikáciám vytvorených vo WPF.   

 

Platformy 

Najväčšou výhodou platformy Silverlight oproti WPF je, ţe Silverlight je Multiplatformová 

technológia. Teda Silverlight aplikácie môţu beţať vo viacerých operačných systémoch (viď. 

podkapitolu [1.2]), naproti tomu WPF aplikácie beţia iba pod operačným systémom Windows a to iba 

na verziách Windows XP SP2 a novších. 

 

Typy prostredí pre beh aplikácií 

V Silverlighte bola moţné do verzie 2.0 vytvárať len webové aplikácie. Od verzie 3.0 však táto 

technológia získala nové moţnosti. Jednou z týchto nových funkcii je aj moţnosť pouţívania 

Silverlight aplikácií mimo webového prehliadača (Out-of-Browser), a to v dvoch reţimoch: online 

alebo offline. Aby bolo moţné pouţiť Silverlight aplikáciu mimo prehliadač je nutné ju najskôr 

nainštalovať. Silverlight aplikácie tohto typu však stále nie sú plnohodnotnými desktopovými 

aplikáciami ako je to v prípade WPF aplikácií, prečo je tomu tak bude rozoberané v nasledujúcich 

častiach kapitoly alebo si môţete dohľadať bliţšie informácie v [Kr].  

WPF môţe vytvárať podobne ako Silverlight desktopové aplikácie (u WPF Standalone) 

a aplikácie beţiace vo webovom prehliadači (u WPF Browser-Hosted). Problémom webových WPF 

aplikácií je to, ţe môţu beţať len v niektorých prehliadačoch (Internet Explorer a Firefox) a to len 

pod OS Windows. Ako bolo uţ spomenuté hlavnou silou WPF sú desktopové aplikácie pre Windows. 

  

Syntax 

WPF a Silverlight aplikácie majú mierne rozdielnu syntax v XAMLu, preto nie je moţné 

jednoduchým spôsobom vytvoriť zo Silverlight aplikácie WPF a naopak.    
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1.3.2 Bezpečnostné obmedzenia platformy Silverlight 

Platforma Silverlight umoţňuje tri rozdielne bezpečnostné módy [Kr]: 

 V internetovom prehliadači (In browser) – aplikácia beţí ako jedna veľká webová stránka 

v sandboxe. Aplikácia nemá prístup k uţívateľským dátam a súborovému systému. Touto 

moţnosť disponuje platforma Silverlight uţ od verzie 1.0. 

 Mimo internetový prehliadač (Out of browser (sandboxed)) – aplikácia môţe beţať po 

inštalácii aj mimo webový prehliadač, a to v dvoch reţimoch: offline a online. 

Nainštalovaná aplikácia však stále nie je plnohodnotnou desktopovou aplikáciou. Aplikácia 

stále beţí v sandboxe a teda podlieha rovnakým bezpečnostným obmedzeniam ako ostatné 

Silverlight aplikácie beţiace v prehliadači. Na ukladanie dát v offline reţime môţe aplikácia 

pouţiť špeciálne úloţisko (isolated storage), ktoré je však bezpečne oddelené od zvyšného 

súborového systému (file system) počítača. Moţnosť inštalácie Silverlight aplikácie mimo 

internetový prehliadač sa prvýkrát objavila vo verzii 3.0. 

 Mimo internetový prehliadač zo zvýšenými právomocami (Out of browser (trusted)) – 

Podobne ako v predošlom prípade môţe aplikácia beţať v prehliadači (podliehajúc 

bezpečnostným obmedzeniam prehliadača). Ale v prípade ak je aplikácia nainštalovaná a 

beţí mimo internetového prehliadača uţ nie je ďalej obmedzená bezpečnostnými 

obmedzeniami prehliadača. V tomto móde má Silverlight aplikácia rozšírené moţnosti 

v prístupe ku klientskemu počítači. Tieto rozšírené právomoci umoţňujú prístup aplikácie   

k uţívateľským dátam, sieti, k súborovému systému, atď. Táto moţnosť je dostupná od 

verzie Silverlight 4.0 RC. 

O ďalších [Kr, LaS3, LaS4 ].   

 

Cross domain 

Ďalším bezpečnostným obmedzením sú tzv. Cross domain. Tento bezpečnostný problém sa vyskytuje  

v aplikáciách pouţívajúcich webové sluţby (WCF tieţ). Na obrázku (Obrázok 1) je znázornený 

príklad chybnej komunikácie. Toto bezpečnostné obmedzenie je však moţné obísť bez väčších 

problémov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1 Ukáţka cross domain [MNSS] 
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1.3.3 Bezpečnostné obmedzenia platformy WPF 

WPF umoţňuje vytvárať dva druhy aplikácii a to: aplikácie beţiace v internetovom prehliadači 

(Browser - Hosted) a samostatne beţiace aplikácie (Standalone). Kaţdá z uvedených typov aplikácií 

má rôzne bezpečnostné modely, ktoré majú rôzne bezpečnostné obmedzenia (klasicky však ide o 

untrust , partial trust, trused a full trust). Oproti Silverlight aplikáciám majú desktopové alebo teda 

samostatne beţiace aplikácie (1.3.1).  moţnosť plného prístupu ku klientskému počítači a teda 

k súborovému systému registrom, sieti atď. Takéto aplikácie sú označované ako Full-trusted.  

WPF pri tvorbe aplikácií dokáţe vyuţívať aj bezpečnostné vrstvy operačného systému uvedené 

na obrázku (Obrázok 2). [MNWS]. 

 

 

Obrázok 2: Bezpečnostné vrstvy pouţívane WPF 

      

WPF Browser-hosted aplikácia beţiace v prehliadači podliehajú rovnakým bezpečnostným 

obmedzeniam ako to bolo u Silverlight In-Browser aplikácií. O zvýšenie právomoci môţe táto 

aplikácia poţiadať CAS (viac o CAS v nasledujúcej časti). 

 

CAS (Code Access Security) 

WPF aplikácia môţe mať plný prístup na klientskom počítači k súborovému systému, registrom, 

dátam k sluţbám tlače atď. Predtým, neţ bude môcť aplikácia pristupovať k týmto zdrojom na 

klientskom počítači bude musieť získať povolenie .NET Freameworku od CAS (Code Access 

Security). CAS rozpoznáva niekoľko prostredí, z rôznym  stupňom bezpečnostných obmedzení. Ak 

poţiada WPF aplikácia o povolenie prístupu na klientsky počítač CAS si overí z akého prostredia o to 

WPF aplikácia ţiada a podľa toho určí, či aplikácia získa povolenie čiastočné, úplne alebo ţiadne. 

Prostredia a aké oprávnenia na základe nich CAS udeľuje sú uvedené v  [MNWS]. 

1.3.4 Záver 

Pri vývoji tejto diplomovej práce som sa osobne stretol z niekoľkými bezpečnostnými obmedzeniami 

platformy Silverlight. Nová verzia Silverlight 4.0 však niektoré z týchto nedostatkov úspešne 

vyriešila. Jedným z nich bolo aj obmedzenie činnosti vo Full-screen móde Silverlight aplikácie, kedy 

bolo moţné pouţívať iba myš a na klávesnicu aplikácia nereagovala. Verzia Silverlight 4.0 uţ 

dovoľuje vyuţívanie klávesnice vo full-screen mode.   

Podrobnejšie porovnanie moţností jednotlivých verzii platformy Silverlight môţete nájsť 

napríklad na [SO10, MNSW] 
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Kapitola 3 

Rozvrhovanie a optimalizácia 

Ako bolo napísané v úvode kapitoly, problém rozvrhovania je komplexný a vytvoriť jeden systém, 

ktorý by dokázal riešiť všetky rozvrhovacie problémy by bolo veľmi náročné. Pre rozvrhovanie však 

existuje mnoho metód a postupov riešení, ktoré sú schopné nájsť vyhovujúce riešenie. Väčšinou sa 

však vyuţívajú rôzne kombinácie týchto metód, ktoré sú prispôsobene na mieru riešenému problému. 

Častou kombináciou metód pri riešení rozvrhovacích problémov je programovanie z obmedzujúcimi 

podmienkami a neúplných metód.   

V nasledujúcej časti kapitoly priblíţime niektoré pouţívané metódy pre riešení rozvrhovania, 

plánovania, prípadne optimalizácie neúplných riešení. 

Pouţitá terminológia: 

Metaheuristika – Koncept, od ktorého je moţné odvodiť algoritmy pre riešenie širokého spektra 

úloh. 

Heuristika – aproximačné metódy najmä pre riešenie NP-ťaţkých úloh. Metódy nezaručujú nájdenie 

globálne najlepšieho riešenia, ale sú schopné v pomerne krátkom čase nájsť „dosť dobré riešenie“. 

 

2.1 Programovanie s obmedzujúcimi podmienkami (Constraint 

programming) 

Programovanie  s obmedzujúcimi podmienkami (ďalej CP) je technika pre deklaratívne popisovanie 

a efektívne riešenie zloţitých, prevaţne kombinačných, problémov hlavne z oblasti plánovania 

a rozvrhovania. Obmedzujúce podmienky našli široké uplatnenie pri riešení praktických úloh 

v podobe aplikácii alebo rôznych systémov. Mimo plánovania, optimalizácie a s tým súvisiaceho 

rozvrhovania pochádzajú aplikácie najčastejšie z oblastí počítačovej grafiky, spracovania 

prirodzeného jazyka, databázových systémov, a návrhu plošných spojov. [Ba, Ci06]. 

Problémy v CP sú popísané pomocou premenných a podmienok, ktoré musia tieto premenné 

splňovať. Podmienkou môţeme chápať ako ľubovoľnú závislosť medzi niekoľkými premennými. 

Podmienka nám teda zuţuje mnoţiny hodnôt, ktoré môţu dané premenné nadobúdať. Podmienky 

môţu byť rôzneho druhu, od číselných vzťahov (napr. x < y) aţ po komplikované funkcie. [Ba, Ci06]. 

 V programovaní s obmedzujúcimi podmienkami rozlišujeme dva základné typy problémov: 

Constraint satisfaction CSP a constraint solving. Prvý typ predstavuje mnoţinu problémov, ktoré 

majú konečný počet premenných, podmienok a kaţdá premenná má konečnú doménu. Kaţdá 

podmienka  . Druhý typ dovoľuje aj nekonečné domény premenných, čo robí tento problém veľmi 

zloţitým a teda omnoho náročnejším ako to je u prvého typu. [Ci06]. 

 Pri riešení problémov CSP je moţné pouţiť rôzne techniky, ktoré nám nájdu najlepšie moţné 

riešenie (ak existuje). Tieto metódy sú však pri pouţití u zloţitejších a väčších problémov 

neefektívne, čo je spôsobené ich časovou náročnosťou, ktorá je exponenciálna. Ďalšou voľbou bývajú 
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často neúplné metódy, ktoré dokáţu nájsť vhodné riešenie, ale nemusí sa jednať o najlepšie moţné 

riešenie. Oproti vyššie spomínaným technikám majú výhodu, ţe dokáţu nájsť riešenie 

v polynomiálnom čase . [Ba, Ci06].  

 Podmienky sa objavujú v rozličných oblastiach ľudského pôsobenia a sú prirodzeným popisom 

mnohých problémov.  Systém z podmienkami je moţné jednoducho previezť na systém obsahujúci 

iba podmienky o dvoch premenných. V praxi sa však tento postup uplatňuje len zriedkavo. 

 Pri riešení problému z obmedzujúcimi podmienkami sa pouţívajú dva druhy podmienok. 

Slabé(soft) a silné(hard). Slabé podmienky nemusia byť splnené, ale systém sa pri riešení snaţí splniť 

čo najviac týchto podmienok. Oproti tomu, silné podmienky musia byť splnené v kaţdom riešení. 

Preto je najčastejšie pri riešení rozvrhovania (napr. neúplnými metódami) ohodnotenie rozvrhu rovné 

počtu konfliktov(nesplnenie slabých podmienok). Pri porušení silnej podmienky systémy vyţadujú 

interakciu uţívateľa, pokusia sa porušenie podmienky vyriešiť. [Ba, Ci06]. 

  

2.1.1 Backtracking 

 Pouţitím algoritmu backtracking sme schopný riešiť veľké mnoţstvo problémov, ale jeho 

exponenciálna časová náročnosť ho činní neefektívnym vo väčšine týchto prípadoch. Preto sa na 

riešenia zloţitejších problémov vyuţívajú algoritmy s menšou časovou náročnosťou (polynomiálnou), 

ako sú napríklad algoritmy lokálneho prehľadávania. Pouţitie tohto algoritmu (backtracing) má však 

svoje opodstatnenie v prípadoch ak neexistuje (nie je známe) efektívnejšie riešenie, pouţije sa pre 

riešenie malých problémov alebo ak pre neho existuje dobrá heuristika. [Ba, Ci06, WIBT] 

 Backtracing má mimo časovej náročnosti ďalšie nevýhody, ktoré sa snaţia riešiť algoritmy 

z neho odvodené (backjumping, backmarking, backchecking, forward check, atď). Viac o týchto 

metódach sa pojednáva napríklad v [Ba]. 

 

 

        bool Solve(Configuration conf) 

        { 

            if(no more choices) // ak už neexistuje ďalšie riešenie 

                return (conf is goal state); 

 

                 //prechádza všetky dostupné riešenia z okolia 

            for(all availabe choices)  

            { 

                try one choice conf; 

                // rekurziou prechádza okolie 

                if(Solve(conf with choice conf made))  

                    return true; 

                unmake choice c; 

            } 

            return false; // nenašlo sa žiadne riešenie 

        } 

Algoritmus 1: Hybridný pseudokód backtrackingu [Ze] 
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2.2 Lokálne prehľadávanie (Local Search) 

Lokálne prehľadávanie je meta-heuristická technika na riešenie zloţitých optimalizačných problémov. 

Jedná sa v podstate o aproximačný algoritmus. Aproximačné algoritmy sa vyznačujú tým, ţe 

postupne vylepšujú počiatočné riešenie a preto sú obvykle schopné nájsť „dosť dobré riešenie“ 

(nemusí byť optimálne) v polynomiálnom čase.  [Ci06, WILS]. 

 

Pouţitá terminológia : 

 Lokálna zmena – zmena hodnoty (jednej) premennej. 

 Konflikt – nesplnená podmienka. 

 Globálne optimum – riešenie (napr. rozvrh) s najlepším ohodnotením . Optimum preto, ţe 

predstavuje optimálne riešenie.  

 Lokálne optimum – riešenie, ktoré má vo svojom okolí len riešenia s horším ohodnotením 

(nejedná sa však o globálne optimum, tzn. existuje lepšie riešenie daného problému). 

 Okolie – mnoţina riešení odlišujúce sa od daného riešenia o jednu lokálnu zmenu. 

 

Algoritmus lokálneho prehľadávania začína s úplným nekonzistentným rozvrhom (napr. 

náhodne generovaným). Algoritmus sa potom snaţí v iteráciách zlepšiť ohodnotenie daného riešenie. 

K jeho zlepšeniu pouţíva lokálne zmeny, kedy sa snaţí získať lepšie riešenie zo svojho okolia (od 

svojich susedov). Riešenie sa ohodnocuje na základe počtu konfliktov. Ak sa algoritmus nachádza 

v globálnom optime (globálne minimum), riešenie má najmenej konfliktov a teda sa jedná o najlepšie 

moţné riešenie. [AL03, AL03, Ci06, Ba, Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Ru]. 

Jedným z problémov lokálneho prehľadávania je uviaznutie v lokálnom minime, kedy 

algoritmus narazí na najlepšie riešenie z okolia, ale nejedná sa o najlepšie moţné riešenie (môţe sa 

jednať o najlepšie riešenie z najhorších).    

  

 

 

 
Obrázok 3: Lokálne prehľadávanie [Ru] 

 

 

 



 

- 17 - 

 

Uviaznutie v lokálnom minime nie je však jediným problémom lokálneho prehľadávania. 

Lokálne prehľadávanie je neúplná metóda , nezaručuje nám teda nájdenie riešenia (aj keď existuje) a 

riešenie, ktoré našiel tento algoritmus nemusí byť najlepšie moţné.  

  Lokálne prehľadávanie môţe byť realizované odlišnými postupmi. Napríklad prehľadávanie 

susedov môţe byť vykonávané deterministicky alebo na základe pravdepodobností. Na základe toho, 

ţe lokálne prehľadávanie je neúplná metóda vznikli metódy od nej odvodené, ktoré sa snaţia riešiť jej 

nedostatky.  

Medzi tieto algoritmy patria simulované ţíhanie (simulated annealing), genetické algoritmy, 

GRASP (greedy randomized adaptive search procedures), ant system (ant colony optimalization), 

tabu search, ich hybridy a ďalšie. Viac o lokálnom prehľadávaní a o metódach na ňom zaloţených 

napríklad v [AL03, INY5, RP04, WILS]. 

    

 

 

            //načítanie počiatočného riešenia 

    najlepšieRiešenie = počiatočnéRiešenie:  

             for (int i = 0; i < MAX_POKUSOV; i++) 

      { 

                   solution = počiatočnéRiešenie; 

       for (int j = 0; j < MAX_ITERACII; j++) 

       { 

                      //načítame susedné riešenie z okolia nášho riešenia 

                       p_solution = random neighbour(solution);  

                    //porovnanie ohodnotení daných riešení 

                      if (eval(p_solution) better eval(solution) 

                  solution = p_solution;                  

       } 

                  if (eval(solution) better eval(best)) 

              najlepšieRiešenie = solution; 

      } 

             return najlepšieRiešenie; //vrátenie najlepšieho nájdeného 

riešenia 

Algoritmus 2: Hybridný pseudokód lokálneho prehľadávania 

 

2.2.1 Tabu prehľadávanie (Tabu search) 

Tabu prehľadávanie je ďalšou meta-heuristickou metódou. Pri riešení optimalizačných problémov 

pouţíva tabu zoznam (tabu list). V tomto zozname uchováva uţ spracované riešenia alebo význačný 

atribút tohto riešenia (<premenná, hodnota> pôvodného riešenia).  Riešenie popísané prvkom tabu 

zoznamu sa nemôţe opäť pouţiť. Týmto spôsobom zabraňuje tabu zoznam zacykleniu, ktoré by 

mohlo spôsobiť opätovné pouţitie uţ spracovaného riešenia. Pouţitím tabu zoznamu môţe tieţ 

algoritmus ľahšie uniknúť z lokálneho minima. [Ba, Ci06]. 

 Uchovávanie všetkých spracovaných riešení v tabu zozname by bolo príliš náročné na pamäť, 

preto má tento zoznam obmedzenú veľkosť. Po naplnení zoznamu sa postupne odstraňujú jeho 

najstaršie uchované prvky (FIFO). Obmedzenie veľkosti tabu zoznamu má tieţ dopad na jeho 

schopnosť zabrániť zacykleniu. V prípade, ţe spracované riešenie bolo odstránené z tabu zoznamu 

môţe byť znovu pouţité, čo môţe viesť k neţiaducemu cykleniu. Teda tabu zoznam síce dokáţe 

zabrániť cyklu, ale len „krátkemu“. [Ba, Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Ci06].    
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U niektorých algoritmoch pouţívajúcich tabu zoznam sa pouţíva špeciálna funkcia, ktorá sa 

nazýva aspiračné kritérium (aspiration criterion). Táto funkcia umoţňuje pouţitie riešenia z tabu 

zoznamu (napr. v prípade, ţe obsahuje lepšie riešenie). Aspiračné kritéria v metóde tabu 

prehľadávania zastávajú rovnakú úlohu ako pravdepodobnosti pouţívané pri simulovanom ţíhaní – 

dovoľujú metóde prijať aj horšie riešenie. Prijatím horšieho riešenia algoritmus môţe vyskočiť 

z lokálneho minima. 

Algoritmus sa ukončí v prípade ak splní niektoré z ukončovacích kritérií. Týmito kritériami 

môţe byť napríklad určitý počet krokov alebo absencia lepšieho riešenia. Ďalšie informácie v [Ba, 

Le07, GL97]. 

2.2.2 Simulované žíhanie (simulated annealing) 

Metóda simulovaného ţíhania je ďalšou metódou pouţívanou pri rozvrhovaní a optimalizovaní. 

Tvorcovia algoritmu simulovaného ţíhania sa inšpirovali fyzikálnym dejom prebiehajúcom pri ţíhaní 

oceli. Algoritmus simulovaného ţíhania je teda zaloţený na analógii medzi ţíhaním oceli 

a optimalizačným problémom. Táto metóda vznikla roku 1983 vo výskumnom centre firmy IBM. Na 

jej vzniku sa podieľali S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt a M. p. Vecchi.  Jednou z prvých úspešných 

aplikácii simulovaného ţíhania bolo pri riešení zloţitého optimalizačného problému obchodného 

cestujúceho (Travelling Salesman Problem - TSP).[Ba]. 

Ţíhaním je vo fyzike (resp. metalurgii) označuje jav, pri ktorom sa zahreje pevné teleso (napr. 

oceľ) na vysokú teplotu a následne pomalým zniţovaním tejto teploty dochádza k eliminácii defektov 

ochladzovaného telesa. 

Vytvor okolie 

 

Uprav pamäť 

Zavolaj špeciálne 

procedúry 

Zapamätaj si 

najlepšie riešenie 

Viac iterácii? 

Vyber najlepšieho 

suseda 

Ukončenie Počiatočné riešenie 
a inicializácia TL 

Áno 

Nie 

Obrázok 4: Metóda tabu search 
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 Simulované ţíhanie v iteráciách prehľadáva náhodne generované okolie a snaţí sa posunúť do 

riešenia s lepšou hodnotou optimalizačného kritéria. Pokiaľ má riešenie niţšiu hodnotu objektívnej 

funkcie, je automaticky vybrané a ďalej sa pokračuje z neho.  

 Algoritmus simulovaného ţíhania dokáţe uniknúť z lokálneho minima vďaka tomu, ţe 

umoţňuje prijať rozvrh z vyššou hodnotou objektívnej funkcie. Toto horšie riešenie je zvolené na 

základe pravdepodobností určenej funkciou 

 

exp(−
𝜕

𝑡
), 𝜕 ≥ 0, 𝑡 > 0 

 𝝏 vyjadruje kvalitu riešenia a t súčasnú teplotu. Algoritmus inšpirovaný ţíhanim oceli 

2.3 Evolučné algoritmy 

Medzi najdôleţitejšie a najpouţívanejšie evolučné algoritmy sa v súčasnosti zaraďuje napríklad: 

genetické algoritmy, evolučné programovanie, evolučné stratégie, klasifikačné systémy a genetické 

programovanie. 

 Evolučné algoritmy sú zaloţené na Darwinovej teórii evolúcie. Táto teória sa zakladá na 

myšlienke prirodzeného výberu, podľa ktorej preţívajú len najlepšie prispôsobený jedinci populácie. 

Rozmnoţením dovoch nejlepšie prispôsobených jedincov vznikne potomok, ktorý má vysoké 

predpoklady na preţitie.[Ol]. 

 

2.3.1 Genetické algoritmy 

 

Genetické algoritmy pracujú na biologickom princípe evolúcie. Na rozdiel od vyššie popísaných 

metód (simulované ţíhanie, tabu prehľadávanie), kde bolo jedno riešenie prenášané z jednej iterácie 

do druhej. Genetické algoritmy udrţujú populáciu(niekoľko prenášaných) riešení.  

 Genetický algoritmus začína s náhodne vytvorenou počiatočnou populáciou. Populáciu riešení 

tvoria jedinci (chromozómy). V prípade riešenia problému rozvrhovania predstavuje jedinec 

populácie jeden rozvrh. Kaţdý jedinec sa skladá z mnoţiny génov, čo sú v podstate vlastnosti 

rozvrhu. Nové riešenia získame pomocou kríţenia alebo mutácie jedincov. Kríţenie jedincov 

predstavuje v evolúcii rozmnoţovanie. Jedinci sú k rozmnoţovaní vyberaný na základe kritéria 

vhodnosti (fitness). Týmto kritériom sú ohodnotení všetci jedinci populácie. Čím vyššiu hodnotu 

fitness jedinec má, tým má väčšiu pravdepodobnosť, ţe bude algoritmom vybraný na kríţenie. Viac 

o spôsoboch výberu jedincov napríklad v [Te, Ol]. 

Kríţením jedincov vzniknú ich potomkovia, ktorí tvoria nasledujúcu generáciu (novú populáciu 

riešení). Nový jedinec si podobne ako to je v prírode, berie časť genetického kódu (časť génov) od 

kaţdého rodiča. Kríţenie jedincov môţe byť jednobodové alebo viacbodové. [Ol]. 

 U novo vzniknutej generácie prechádza algoritmus gény jedincov, pričom tieto gény môţu 

podľahnúť mutácii. Však pravdepodobnosť, na základe ktorej môţu gény mutovať býva veľmi nízka. 

Mutácia vznikla z toho dôvodu, aby mohol potomok získať aj vlastnosť, ktorú nemali jeho rodičia. To 

môţe samozrejme viesť aj k zhoršeniu vlastností potomka. Mutácia teda umoţňuje genetickému 

algoritmu prehľadávať priestor nedosiahnuteľný operátorom kríţenia. Mutácia jednotlivcov môţe 

prebiehať niekoľkými spôsobmi. [ Te, Ol]. 
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 Mutácia výmenou – zmenia sa dva náhodne vybrané prvky permutácie. 

 Mutácia posunom – presun náhodne vybraného prvku o náhodný počet miest doľava alebo 

doprava. 

 Mutácia premiešaním podzoznamu – výber dvoch bodov v reťazci náhodne a náhodná 

permutácia prvkov medzi týmito dvoma pozíciami. 

Algoritmus hľadá riešenia v iteráciách aţ kým nenájde potomka, ktorý spĺňa všetky poţiadavky 

kladené rozvrhom. Napríklad pri CSP ([2.1]) ukončí algoritmus hľadanie v prípade , ţe boli splnené 

všetky silné podmienky a počet nesplnených slabých podmienok je v rámci únosnosti.  

Genetické algoritmy majú Uplatnenie nachádzajú genetické algoritmy pri vytváraní rozvrhov 

práce pre stroje v továrňach, v teórii hier, v manaţmente. Ďalšie informácie môţete nájsť v [Te, Ol].  

2.4 Mravčie kolonie (Ant Colony Optimization) 

Mravčie kolónie predstavujú pomerne novú metódu diskrétnej optimalizácie inšpirovanú chovaním 

skutočných biologických systémov. Aplikáciou jednoduchých pravidiel, ktorými sa riadia jedinci, 

vzniká komplexné chovanie celku, schopné riešiť zloţité optimalizačné problémy. Algoritmus 

vyuţíva kolónie umelých mravcov – kooperujúcich stochastických konštruktívnych procedúr, ktoré 

spolu komunikujú na základe feromónových stop ukladaných na graf problému. 

2.5 GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search  Procedure) 

GRASP patrí medzi najlepšie fungujúce metódy riešenia zloţitých optimalizačných problémov. 

Podobne ako je to pri iných metódach na optimalizáciu aj táto metóda hľadá riešenie v iteráciách. 

Kaţdá iterácia GRASPu sa skladá z dvoch fáz: konštrukčná fáza a fáza lokálneho prehľadávania. 

 V konštrukčnej fáze je element po elementu zostavované vhodné riešenie. O elemente, ktorý 

bude pridaný do riešenia rozhoduje hladová funkcia (greedy function). Táto funkcia vyberá 

najvhodnejších kandidátov zo zoznamu všetkých vhodných kandidátov (RCL, restricted candidate 

list). Element je vybraný na základe jeho prospechu (úţitku). Tento prospech je aktualizovaný 

v kaţdom kroku konštrukčnej fázy. Hladová funkcia teda vyberá náhodný element z najlepších 

kandidátov v zozname (kandidátov z najlepším prospechom). Náhodný spôsob výberu kandidátov 

nám dovoľuje získať rôzne riešenia v kaţdej iterácii GRASPu. 

 Riešenie vytvorené konštrukčnou fázou GRASPu nemusí leţať v lokálnom optime, preto sa 

v iteračnej fáze procesu na toto riešenie doporučuje pouţitie lokálneho prehľadávania. Viac o GRASP 

v [Ne06]. 
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procedure GRASP(velkostZoznamu, maxIter, instancia) 

Inicializácia 

for i = 1 to maxIter do  

(1) Konštrukčná fáza 

(2) Lokálne prehľadávanie 

end for; 

return NajlepsieNajdeneRiesenie 

end GRASP; 

 

Tabuľka 1: GRASP Pseudokód 
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Kapitola 4 

Systém pre plánovanie smien 

Rozvrhovanie zamestnancov na smeny sa zaraďuje k NP-taţkým problémom. Systém je moţne 

bliţšie špecifikovať zaradením do skupiny rozvrhovacích problémov rovnakého alebo podobného 

typu. Systém pre plánovanie smien zamestnancov patrí do podskupiny rozvrhovacích problémov 

rozvrhovania ľudských zdrojov (personnel scheduling problems). 

Na úvod kapitoly, ktorá sa bude venovať analýze a návrhu riešenia daného problém si dáme 

otázku: Čo sa stane ak skrátime dĺţku obdobia návrhu rozvrhu z mesiaca na týţdeň či dokonca na 

deň? Táto otázka bude v tejto kapitole zodpovedaná ako prvá. Je predsa zrejme, ţe zvyšovaním počtu 

dní sa zvyšuje počet moţných kombinácii a tým aj zloţitosť riešenia a naopak. A preto bude 

najvhodnejšie pre náš systém vytvárať rozvrhy v jednodňových iteráciach a s takto vytvoreným 

mesačným rozvrhom sa venovať len korekcii tohto rozvrhu.   

Systém pre plánovanie smien by mal spĺňať niekoľko všeobecných kritérií. Mal by byť 

inteligentný a čo najviac spravodlivý ku všetkým zamestnancom firmy. Asi by nebolo v poriadku ak 

by jeden zamestnanec musel chodiť kaţdý deň na nočné. Preto pri riešení problému vyuţijeme aj 

náhodný výber, ktorý nám prinesie do generovaných rozvrhov pestrosť a dúfame, ţe aj ţelaný efekt. 

A to tak, ţe budeme náhodne vyberať na smeny vhodných kandidátov zo zoznamu kandidátov. Je 

moţné, ţe pre niekoho nemusí byť ani takýto systém spravodlivý, ale pravdepodobnosť, ţe by bol 

zamestnanec stále je veľmi nízka (predpokladáme u firiem z väčším počtom zamestnancov). 

Ďalšou dôleţitou vecou, ktorú si musíme uvedomiť je, pre koho je tento systém určený. 

Cieľovou skupinou uţívateľov budú firmy. Systém je teda vyvíjaný hlavne pre potreby firiem, preto 

sa bude snaţiť dodrţať nimi zadané obmedzenia a v ţiadnom prípade ich neprekročiť. Porušenie 

niektorých obmedzení by mohlo firme spôsobiť problémy, čo určite nie je v súlade s tým na či je daný 

systém určený. 

Analýza je dôleţitou časťou pred návrhom systému. V predošlej kapitole sme si uviedli 

niekoľko zauţívaných metód pri riešení problémov rozvrhovania...V tejto kapitole podrobnejšie 

zanalyzujeme náš problém a pokúsime sa na základe získaných vedomostí navrhnúť vhodné riešenia.   
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3.1 Rôzne varianty rozvrhov 

Ako bolo spomenuté v úvode kapitoly návrh systému, ktorý by dokázal riešil všetky rozvrhovacie 

problémy by musel byť zloţitý a teda z veľkou pravdepodobnosťou menej kvalitný oproti systémom, 

ktoré sú vyvíjane na mieru riešenému problému. Rozvrhovanie sa pouţíva v rôznych sférach 

kaţdodenného ţivota. Najznámejším pouţitím rozvrhovania je tvorenie školského rozvrhu.   

3.1.1 Školský rozvrh 

Školský rozvrh je najznámejším rozvrhovacím problémom. Úlohou tohto problému je naplánovať 

výučbu predmetov. Školský rozvrh býva väčšinou vytvorený na obdobie jedného týţdňa, pričom sa 

nejaké obdobie nemení, iba v špeciálnych prípadoch. [Ci06].   

 Okolnosti problému školského rozvrhu sú nasledujúce: kaţdý predmet má svojho vyučujúceho, 

k dispozícii má niekoľko moţných vyučovacích tried a potom skupinu študentov, ktorý budú tento 

predmet absolvovať. Školské rozvrhy môţu mať tieţ svoje špecifické vlastnosti, ktoré nám môţe 

riešenie značne skomplikovať. Rozvrhovací problém sa nám môţe skomplikovať napríklad ak jeden 

predmet bude môcť vyučovať viac učiteľov, ak bude veľa študentov a málo učiteľov, atď. [Ci06].   

3.1.2 Rozvrhovanie ľudských zdrojov (personnel scheduling problems) 

Typickým predstaviteľom tejto varianty rozvrhov je rozvrhovanie sluţieb v nemocniciach (NSP – 

Nurse Scheduling Problem). Úkolom tohto problému je vytvorenie rozvrhu smien. Cieľom tejto 

diplomovej práce je vytvoriť práve systém rozvrhovania ľudských zdrojov na smeny. Problém 

rozvrhovania smien v podnikoch sme uţ rozoberali v úvode a podrobnejšie sa mu budeme venovať 

v tejto kapitole. 

3.1.3 Plánovanie výroby (Job Shop Scheduling) 

Problém plánovania výroby je ďalším z optimalizačných problémov. Úkolom je maximalizácia 

efektivity vyuţitia strojov a dosiahnutia termínov, určených na výrobu daného produktu. Problémy 

toho typu musia často brať v úvahu obmedzenú kapacitu jednotlivých strojov, moţnosť poškodenia 

stroja, atď. [WIJS]. 

3.1.4 Problém prepravy 

Typickým predstaviteľom tohto problému je problém obchodného cestujúceho (TSP – Travelling 

Salesman Problem). Cieľom je nájsť napríklad takú cestu aby boli zdroje vynaloţené na cestovanie 

minimálne, aby cesta bola najkratšia, atď.   
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3.2 Analýza problémov pri rozvrhovaní 

Predtým ako budeme schopný navrhnúť systém pre plánovanie smien si podrobnejšie rozoberieme 

problémy, ktoré môţu skomplikovať jeho činnosť a tým zabrániť systému nájsť vhodné riešenie 

(existujúce). Pri analýze týchto problémov sa pokúsime zistiť a následne predstaviť nami navrhnuté 

riešenie ako by mal systém na daný problém reagovať –  s cieľom sa mu vyhnúť alebo ho vyriešiť.  

V systému však môţe nastať situácia, kedy ho nebude môcť sám vyriešiť. Kaţdý systém musí 

prejsť testovaním uţívateľov aţ tie odhalia problémy, na ktoré sa pri vývoji nemyslelo.V takomto 

prípade bude systém vyţadovať interakciu uţívateľa.  

3.2.1 Problém odpočinku medzi smenami 

Zauţívaná dĺţka smeny je 8 hodín, niektoré firmy majú však  . Predpokladajme však, ţe môţeme 

definovať aj smeny trvajúce 16 hodín. Ako nám to zmení obtiaţnosť systému? 

 Predpokladajme, ţe zamestnanec môţe byť na jednej smene za 24 hodín. V prípade 8 

hodinovej smeny bude mať zamestnanec voľný čas 16 hodín. Čo je dostatok času aj v prípade, ţe 

zamestnanec pracuje 2 hodiny od bydliska.V tomto prípade je však otázne, či by sa kaţdodenné 

dochádzanie finančne a časovo vyplatilo, ale to nie je predmetom analýzy nášho problému a preto sa 

tým ďalej nebudeme zaoberať. Ale čo v prípade ak má smena 16 hodín? Je 8 hodín voľného času 

(vrátane cesty) pred ďalšou smenou dostatočné? V tomto prípade musím zaujať negatívne stanovisko. 

Preto je návrh „jedná smena za 24 hodín“ nedostačujúcim kritériom pre rozvrhovanie. 

 Riešením tohto problému je zavedenie povinného minimálneho odpočinku po smene. Teda 

systém bude môcť zamestnanca opäť zaradiť do rozvrhu aţ po uplynutí tohto času. Prednastavený 

minimálny voľný čas medzi smenami je 16 hodín. Systém však umoţňuje nastaviť dobu odpočinku 

po smene u kaţdej smeny zvlášť. 

Táto funkcia nám samozrejme pomôţe napríklad lepšie nastaviť striedanie smien (nočná smena 

– deň voľna – denná smena, atď.). Odpočinok medzi smenamy bude v systéme vystupovať ako 

špeciálna obmedzujúca hodnota, ktorú bude systém povaţovať za optimálnu. Špeciálna obmedzujúca 

hodnota tohto typu bude povoľovať porušenie v najnutnejších prípadoch a to iba smerom hore (zvýšiť 

dobu trvania odpočinku).    

Problém by mohol nastať, ak by podnik alebo firma mali neprimeraný počet zamestnancov na 

pracovisko. Asi by nebolo úplne v poriadku ak by mal zamestnanec jednu 8 hodinovú smenu do 

týţdňa. Systém však nie je schopný, a ani to nie je jeho cieľom, ovplyvniť počet zamestnancov 

pracujúcich v podniku. 

3.2.2 Problém viacerých pracovných pozícii zamestnanca 

Zamestnanec môţe vo firme zastávať niekoľko pracovných pozícií. Jednu z týchto pozícií musí mať 

zvolenú ako primárnu a ďalšie ako sekundárne pozície. Mnoţstvo sekundárnych pracovných pozícií 

jedného zamestnanca budú obmedzené pravidlami firmy, ktorá by pouţívala daný systém. Problém 

s viacerými pracovnými pozíciami nastáva aţ v prípade, keď potrebuje systém vytvoriť zoznam 

uţívateľov vhodných pre jednotlivé smeny. Keďţe by nebolo nijak definované ako s nimi naloţiť tak 

by ich systém pravdepodobne ignoroval alebo by nevedel kam má daného zamestnanca zaradiť. 

 Riešením by sa mohlo zdať to, ţe pri rozvrhovaní by sa proste pouţívala iba jeho primárna 

pozícia a na základe tej by potom rozvrhovací algoritmus jednal. Ale načo by nám potom boli 

sekundárne pracovné pozície, keby zamestnanca algoritmus nikdy nezaradil do výberu? Asi by uţ 
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nemali ţiadne opodstatnenie. Preto systém bude zaraďovať do výber zamestnancov so sekundárnym 

rozvrhom nasledujúcim spôsobom. 

Ak systém nedokáţe splniť silnú obmedzujúcu podmienku, z dôvodu nedostatku 

zamestnancov, a tým by mohlo dôjsť napríklad ku kolapsu pracoviska alebo jednoducho by tým 

systém získal lepšie riešenie. Vytvorí zoznam vhodných kandidátov na pozíciu na smene podľa ich 

sekundárnej pracovnej pozície. 

Administračný pracovník môţe na smenu prideľovať zamestnancov ľubovoľne v rámci ich 

pozícii. A to hlavne z toho dôvodu, aby v prípade kolapsu systému dokázal vyriešiť problém do doby 

neţ bude môcť systém opäť fungovať 

3.2.3 Problém kapacity pracoviska 

Problémov na pracovisku je z pohľadu systému niekoľko. V tejto podkapitole sa budeme zaoberať 

riešeniami problémov, ktoré by mohli nastať pri nesprávnej alebo ţiadnej správe kapacity pracovísk. 

Systém sa bude pri rozvrhovaní riadiť nastaveniami pracoviska a v niektorých prípadoch bude 

vyţadovať interaktivitu zo strany uţívateľa.  

 Nové pracovisko vkladajú do systému administrační pracovníci. Tomuto pracovisku mimo 

základných identifikačných údajov budú musieť priradiť aj obmedzujúce kritéria jeho kapacity. 

Kapacita pracoviska bude teda obmedzená minimálnym počtom zamestnancov potrebných pre chod 

pracoviska a maximálnou kapacitou pracoviska (pracovisko môţe byť obmedzené počtom strojov, 

atď.). Maximálnu kapacitu pracoviska nebude môcť systém prekročiť za ţiadnych okolností. To však 

nebráni uţívateľovi zvýšiť túto kapacitu v prípade potreby. 

 Väčší problém nastane v prípade, ak v podniku nebude dostatočný počet vhodných 

zamestnancov potrebných pre chod pracoviska. Tento problém nedokáţe systém sám riešiť a po 

vygenerovaní rozvrhu bude nutná interakcia zo strany uţívateľa, kedy uţívateľ sám vyberie vhodných 

zamestnancov. Systém sa bude snaţiť uţívateľovi pomôcť ponúknutím zoznamu zamestnancov 

vhodných na danú prácu aj s dôvodom prečo ich nebol schopný zaradiť (napr. nesplnil by nejakú 

obmedzujúcu podmienku). Ďalšou moţnosťou ako vyriešiť problém s podtečením minimálnej 

kapacity je prijať nové pracovné sily a vloţiť ich do systému. 

 Kapacita pracoviska je nezávislá na tom o aké pracovne zaradenie sa jedná (viď podkapitolu 

o smenách []). Jedná sa teda o celkovú kapacitu pracoviska a systém bude musieť spĺňať nasledujúcu 

podmienku: 

 

min. kapacita   ≥    𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0   ≤  max. kapacita 

 

Kde n je počet prekrývajúcich sa smien (alebo úsekov) na pracovisku a xi počet zamestnancov 

daného pracovného zamerania na danej smene. 
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3.2.4 Problém kapacity pracoviska v prevádzke 

V minulej podkapitole sme si zhrnuli základné problémy súvisiace s kapacitou pracoviska. V tejto 

podkapitole si načrtneme problémy s kapacitou, ktoré vzniknú pri prevádzke pracoviska.  

Pracovisko v prevádzke musí mať pridelené smeny a zamestnancov pracujúcich na týchto 

smenách. Rozdelenie zamestnancov na jednotlivé smeny pracovísk bude vykonávať systém na 

základe obmedzujúcich podmienok (viac v kapitole 3.3.1). Systém bude ďalej umoţňovať 

nadefinovanie smien na jednotlivých pracoviskách a počet zamestnancov so špecifickým pracovným 

zaradením, ktorý budú na týchto smenách pracovať. Tento počet bude systémom povaţovaný za 

optimálny a preto sa bude snaţiť prideliť práve toľko zamestnancov. Počet zamestnancov na smene 

bude systém povaţovať za obmedzujúcu podmienku, ktorú bude môcť porušiť iba v najnutnejších 

prípadoch a to iba smerom nadol. Nadol z toho dôvodu, ţe optimálny počet zamestnancov je vlastne 

potrebný počet a ak bude mať systém k dispozícii toľko zamestnancov nie je vôbec potrebné toto 

číslo prekročiť. 

 

Ak budeme teda predpokladať, ţe počet zamestnancov na danej smene na konkrétnom 

pracovisku musí spĺňať nasledujúcu podmienku: 

 

           min. kapacita  ≥   počet zamestnancov  ≤  optimálny počet  ≤  max. kapacita 

 

Tak potom s prihliadnutím na to, ţe kaţdé pracovisko môţe mať niekoľko prekrývajúcich sa 

smien s odlišnými pracovnými zameraniami zamestnancov, musíme upraviť aj podmienku stanovenú 

v predošlej podkapitole (3.2.3). Upravením podmienky z minulej podkapitoly nám teda vzniká nová 

podmienka platná pre jedno konkrétne pracovisko: 

 

min. kapacita   ≥    𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0   ≤   𝑦𝑘

𝑛
𝑘=0   ≤  max. kapacita 

 

Kde n je počet aktívnych prekrývajúcich sa smien na danom pracovisku, xi počet zamestnancov 

pridelených na smenu i rozvrhovacím algoritmom a xk je optimálny počet zamestnancov na danej 

smene k.   

V prípade, ţe pracovisko podlieha nadefinovanej špeciálnej prevádzke sú podľa nej 

prispôsobené aj všetky podmienky. Špeciálna prevádzka má primárnu dôleţitosť a v podstate po dobu 

jej trvania prekrýva všetky smeny na pracovisku (špeciálna prevádzka musí trvať minimálne jednu 

smenu). Viac o špeciálnej prevádzke (3.2.6, 5.1.4). 
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3.2.5 Problém absencii zamestnancov 

Ďalším problémom, ktorý bolo potrebné riešiť je absencia zamestnancov. Pod týmto pojmom 

chápeme dovolenku, nemocenskú alebo iný dôvod prečo nemôţe byť zamestnanec zaradený do 

plánovania rozvrhu po dobu jej trvania.  

 Zamestnanec bude mať moţnosť si nadefinovať absenciu na ľubovoľný dátum a dobu trvania 

prípadne to bude môcť za neho urobiť administračný pracovník. Ak podnik pouţíva pevný pracovný 

plán (raz vygenerovaný a ten pouţíva stále). Nie je problém adekvátne zareagovať v prípade jeho 

absencie. V tomto prípade jeho absenciu plánovací systém iba zaregistruje, ale nijak nepouţije pri 

rozvrhovaní (rozvrh uţ existuje). Ale čo ak podnik pouţíva nový pracovný plán generovaný kaţdý 

mesiac?  

   Moţno sa zdá generovanie nového pracovného plánu kaţdý mesiac nepraktické, ale v prípade, 

ak firma chce aby jej zamestnanci neprepadli stereotypu je to uţitočná prax. Predpokladajme teda, ţe 

zamestnanec má k dispozícii rozvrh aspoň mesiac dopredu (čo nie je nutná podmienka). Tento 

zamestnanec si vyberie dovolenku v termíne, na ktorý ešte neexistuje ţiadny platný rozvrh smien. 

Ako sa zachová systém? Ak by neexistovalo na tento prípad ţiadne špeciálne riešenie, systém by 

jednoducho zamestnanca do rozvrhu nezaradil. Ale čo v prípade platenej dovolenky? Ako bude 

vedieť firma koľko má zamestnancovi zaplatiť?  

Jedným z moţných riešení by bolo vypočítať priemerný zárobok na týţdeň (prípadne za jeden 

cyklus smien) z iných mesiacov. Dôleţité je si však uvedomiť, ţe v našom riešení systému pre 

plánovanie smien si kaţdý zamestnanec prenáša prioritu (môţe aj z predošlého mesiaca) .To 

znamená, ţe počas neprítomnosti by zamestnancovi rástla priorita. Z toho dôvodu by sa ho po 

uplynutí doby trvania absencie (napr. po návrate z dovolenky) systém snaţil natlačiť do kaţdej 

prijateľnej smeny. Tento prístup systému by znevýhodnil ostatných zamestnancov a to by bolo 

v rozpore s cieľom, ktorý sme si stanovili v úvode kapitoly. 

Systém bude riešiť tento problém úpravou hodnoty zamestnancovej priority. Toto riešenie je 

samozrejme dôleţité len pre podniky alebo firmy z vyšším počtom zamestnancov, ktoré majú počas 

dňa viac ako jednu smenu. 

3.2.6 Odstavenie pracoviska ako prípad špeciálnej prevádzky 

V reálnych podnikoch alebo firmách sa môţe stať, ţe bude nutné pracovisko na určitý čas odstaviť 

alebo úplne zastaviť jeho činnosť.   

 Ak firma uţ naďalej nepočíta s daným pracoviskom, môţe ho jednoducho odstrániť. Na 

odstránenie pracoviska stačí zvoliť moţnosť Odstrániť v detaile pracoviska alebo v zozname 

pracovísk. Po zvolení tejto moţnosti bude pracovisko odstránené zo systému a aktuálne pouţívaných 

rozvrhov. Odstránené pracovisko uţ nebude moţné znovu pouţiť (pracovisko uţ nebude vytvorené v 

ďalších šablónach rozvrhu). Táto funkcia systému však nie je odporúčaná. Lepšou variantou je 

pracovisko odstaviť bez udania doby odstávky. V tomto prípade bude pracovisko rovnako vyňaté 

z rozvrhovania ako pri jeho odstránení, s tým rozdielom, ţe ho budeme môcť bezproblémovo 

kedykoľvek znovu pouţiť. 

 Ale čo v prípade ak bude potrebné odstaviť pracovisko len na určitý čas? Aj v takejto situácii 

ponúka systém niekoľko moţností. Pomocou nadefinovania špeciálnej prevádzky pracoviska bude 

moţné systém odstaviť nasledovne: 
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 Určením smeny, počas ktorej bude pracovisko odstavené – pracovisko bude vyňaté 

z rozvrhovanie len na jednu konkrétnu smenu. Odstávka ja platná pre všetkých zamestnancov 

pracujúcich na danom pracovisku počas tejto smeny. 

 Určením konkrétnej smeny viazanej k pracovnému zameraniu – Odstávka ja platná len 

pre zamestnancov s konkrétnym pracovným zameraním pracujúcich na danom pracovisku 

počas tejto smeny. Rozvrhovací algoritmus bude vynechávať iba tuto konkrétnu smenu. 

 Určením smeny a doby trvania odstávky – systém (rozvrhovací algoritmus) bude pri 

rozvrhovaní počas určenej doby vynechávať danú smenu. Ostatné smeny na pracovisku budú 

naďalej pouţívané pri plánovaní smien v systéme. Odstávka ja platná pre všetkých 

zamestnancov pracujúcich na danom pracovisku počas tejto smeny. 

 Určením konkrétnej smeny viazanej k pracovnému zameraniu a doby trvania – 

Odstávka ja platná len pre zamestnancov s konkrétnym pracovným zameraním pracujúcich na 

danom pracovisku počas danej smeny po dobu trvania odstávky. Rozvrhovací algoritmus 

bude vynechávať iba tuto konkrétnu smenu. 

 Určením doby trvania odstávky – systém odstráni dané pracovisko zo šablóny. Odstávka 

v tomto prípade bude platná pre všetky smeny viazané k danému pracovisku. 
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3.3 Rozvrhovací algoritmus 

Na rozvrhovanie sa často pouţívajú kombinácie rôznych metód a postupov. Správna metóda sa volí 

s ohľadom na problém, ktorý má rozvrhovací algoritmus riešiť. V prípade plánovania smien 

zamestnancov sa tieţ jedná o špecifický problém rozvrhovania, preto sa pokúsime navrhnúť 

rozvrhovací algoritmus, ktorý by dokázal adekvátne reagovať na problémy vyplývajúce z analýzy 

celkového problému plánovania smien a to v reálnom čase. 

Ako najvhodnejšiu variantu riešenia nášho problému sme zvolili kombináciu programovania 

s obmedzenými podmienkami i (konkrétne Constraints Satisfaction Programming, [2.1]) a GRASPu 

([2.5]). Prečo sme zvolili práve túto kombináciu uvedieme v nasledujúcej časti podkapitoly. 

3.3.1 Hľadanie riešenia 

Systém pred zahájením plánovania vytvorí prázdne plánovacie plátno podľa počtu dní plánovaného 

mesiaca. Konkrétne v našom riešení sa bude jednať o jeden veľký XML súbor, ktorý bude slúţiť ako 

úloţisko dát. Algoritmus systému bude postupne zapisovať jednotlivé smeny a pracoviská do 

plánovacieho plátna, čím nám vznikne šablóna rozvrhovaného problému. Pri tvorbe šablóny musí 

algoritmus splniť základné stanovené obmedzenia systému (3.4.1). V prípade správne nadefinovaných 

smien v systéme by nemalo dochádzať k ţiadaným kolíziám.  

 Samotné vyhľadávanie prvého vhodného riešenia bude  uţ vykonávať rozvrhovací algoritmus. 

Stačí nám na to šablóna, ktorá uţ bude mať čiastočne splnené obmedzujúce podmienky. Ak máme 

pripravenú šablónu dostane sa na radu rozvrhovací algoritmus systému zaloţený na GRASPu. 

Podobne ako to je u spomínanej metódy bude náš algoritmus vyuţívať hladovú funkciu a jednotlivým 

zamestnancom bude v iteráciách meniť ohodnotenie, ktoré budeme nazývať prioritou. Hladová 

funkcia nerobí nič iné iba prechádza systémom prichystané zoznamy. 

 V systéme to bude fungovať podľa nasledujúceho princípu: rozvrhovací algoritmus príde 

k určitému pracovisku. Podľa stanovených kritérií vyberie systém z databázy len jedincov, ktorý 

môţu byť pouţití. To znamená, ţe sú spôsobilí pracovať na danom pracovisku, neboli predtým na 

ţiadnej smene a uplynula uţ minimálna doba odpočinku medzi týmito smenami a je samozrejme, ţe 

zamestnanec musí byť dostupný. Systém teda vyberie len tých, ktorý spĺňajú všetky kritéria 

vhodnosti. Hladová funkcia nášho rozvrhovacieho algoritmu náhodne vyberie jedného zamestnanca 

zo zoznamu a pridelí ho na dané pracovisko a smenu. Takto pokračuje kým nesplní podmienku 

optimálneho počtu ľudí na smene. Algoritmus je hotový ak úspešne vytvorí rozvrh na deň a vtedy 

pokračuje s tvorbou rozvrhu na deň druhý.  

Po pridelení zamestnanca na smenu hladová funkcia zníţi dotyčnému zamestnancovi kritérium 

vhodnosti resp. v našom prípad mu zvýši hodnotu priority o dĺţku smeny. Týmto spôsobom si 

zaručíme, ţe systém bude môcť jednoducho odhadnúť počet odpracovaných hodín jednotlivých 

zamestnancov (rovná sa ich priorite) a ak to nebudú vyţadovať okolnosti, nepovolí im prekročiť 

mesačný limit (tento limit je slabá podmienka v CSP).  

Algoritmus v najlepšom prípade ukončí svoju činnosť aţ keď vytvorí kompletný mesačný 

rozvrh. V prípade, ţe dôjde ku kolízii a systém nebude môcť dokončiť činnosť (pokračovanie by 

znamenalo porušenie silnej podmienky) bude vyţadovať interaktivitu uţívateľa. V prípade, ţe 

nájdený rozvrh obsahuje veľa nekritických konfliktov (porušených slabých podmienok) pouţije sa na 

optimalizáciu lokálne prehľadávanie ([2.2]). Systém bude pri tvorbe rozvrhu vyuţívať aj iné funkcie, 

urýchľujúce tvorbu hlavne jednoduchých rozvrhov. Viac v ďalšej časti kapitoly alebo viď model 

systému.     
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3.4 Model systému  

V predošlej kapitole (] 

Kapitola 3) sme si uviedli niekoľko moţností ako riešiť plánovacie a optimalizačné problémy, 

dokonca sme na základe týchto poznatkov navrhli rozvrhovací algoritmus. Ďalej sme v predošlých 

podkapitolách uviedli niektoré ďalšie problémy rozvrhovania (napr. Nurse Scheduling Problem, atď) 

a podrobnejšie sme analyzovali daný problém a navrhli riešenia, ktoré pri hľadaní vhodného rozvrhu 

náš systém zohľadní. 

V tejto podkapitole si načrtneme naše riešenie systému pre plánovanie smien z trošku 

všeobecnejšieho hľadiska a pokúsime sa vytvoriť nejaký model nášho riešenia. A ako bude systém 

pre plánovanie smien pri rozvrhovaní teda postupovať? 

Mnoho toho bolo popísane pri návrhu rozvrhovacieho algoritmu, ale aj tam sme mohli vidieť, 

ţe tento algoritmus stále vyuţíva funkcie systému ako takého. Hlavnou funkciou systému teda bude 

prideľovanie zamestnancov na smeny, pričom sa bude riadiť nastavenými pravidlami (obmedzujúcimi 

podmienkami). Predtým, neţ tento systém bude rozvrhovať zamestnancov na smeny, vytvorí prázdne 

plánovacie plátno. Veľkosť tohto plátna bude zodpovedať počtu dní rozvrhovaného mesiaca (tzn. 31 

dní = 31 slotov na plátne). Do tohto plátna systém následne zapíše jednotlivé pracoviská, 

zákazky, smeny a absencie jednotlivých zamestnancov, ktoré boli nadefinované uţívateľmi systému. 

Týmto krokom nám z prázdneho plánovacieho plátna vznikne základná šablóna  Kaţdý slot tohto 

plátna zodpovedá jednému menšiemu rozvrhu.  

 Ďalším krokom systému po vytvorení šablóny bude zavedenie zoznamu zamestnancov, ktorí 

môţu byť pridelení na smeny v danom časovom úseku (viď podkapitolu Chyba! Nenalezen zdroj 

dkazů.). Tento časový úsek predstavuje jeden deň v mesiaci (jeden slot v rozvrhu).  Po bezchybnom 

rozvrhnutí zamestnancov systém skontroluje, či existujú ešte nejaký zamestnanci, ktorí neboli 

pridelení na smenu.  

 Ak ţiadni ďalší vhodní zamestnanci nie sú k dispozícii, otestuje systém moţnosť pouţitia 

denného rozvrhu (alebo rozvrhu na týţdeň, atď.) na doplnenie chýbajúcej časti. V prípade, ţe by boli 

zachované všetky pravidla rozvrh by sa v cykle doplnil týmito rozvrhmi. Ak by však doplnenie 

nebolo moţné bude musieť systém pokračovať v generovaní na základe priority zamestnancov 

a obmedzujúcich podmienok. Na obrázku (Obrázok 5) je zobrazený model rozvrhovania.   
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Obrázok 5: Rozvrhovanie systému pre plánovanie smien 
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3.4.1 Obmedzenia systému 

Ako sme v kapitole o programovaní s obmedzujúcimi podmienkami písali najdôleţitejším krokom pri 

vytváraniu „rozvrhu“ je určiť si podmienky, ktoré nebude môcť rozvrhovací algoritmus porušiť. 

Vďaka týmto podmienkam budeme schopný vytvoriť počiatočný rozvrh smien, ktorý uţ spĺňa určité 

podmienky a preto bude jeho optimalizácia menej náročná. 

Niektoré silné (Tvrdé) obmedzenia: 

 Ţiadny zamestnanec nemôţe mať dve smeny za sebou.  

 Ţiadny zamestnanec nemôţe byť na dvoch pracoviskách naraz. 

 Ţiadny zamestnanec nemôţe byť na rovnakej smene v rovnaký deň priradený viackrát. 

 Kaţdý zamestnanec musí mať medzi smenami určitý voľný čas definovaný podmienkou 

odpočinku medzi smenami. 

 Kaţdý zamestnanec musí mať príleţitosť odpracovať minimálny počet hodín. 

 Ţiadny zamestnanec nesmie byť zaradený na smenu v deň keď má absenciu(chápať ako 

dovolenku alebo nemocenskú) . 

 Na kaţdom pracovisku v prevádzke musí byť vţdy minimálne počet zamestnancov 

potrebných pre chod pracoviska.  

 Ţiadny zamestnanec bez potrebnej kvalifikácie nesmie byť pridelený na dané pracovisko. 

 Počet zamestnancov na pracovisku nesmie presiahnuť maximálnu povolenú kapacitu 

pracoviska. 

 Ţiadny zamestnanec nemôţe byť zaradený na smenu na odstavenom pracovisku. 

 

Obmedzenia pri rozvrhovani: 

 Systém musí brať v úvahu prioritu zamestnancov, čím vyššia priorita tým menšia šanca, ţe 

bude zamestnanec zaradený na smenu. 

 Systém musí brať prioritne nadefinovane špeciálne prevádzky a špeciálne zakázky. 

 

Slabé (mäkké) obmedzenia: 

 Kaţdý zamestnanec by mal dodrţiavať maximálny počet hodín na mesiac 

 Na kaţdom pracovisku by mal byť optimálny počet zamestnancov. 

 Ţiadny zamestnanec by nemal presiahnuť počet hodín na mesiac 
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Kapitola 5 

Návrh systému SHRMS 

V minulej kapitole sme si rozobrali problematiku rozvrhovania a navrhli sme riešenie algoritmu 

rozvrhovania a optimalizácie pre systém. V tejto kapitole sa viac zameriame na návrh celkového 

systému. Ukáţeme si ako vyzerá vnútorná štruktúra systému a popíšeme si jeho správanie a správanie 

aktérov v rámci tohto systému. 

Systém je navrhnutý z ohľadom na zadanie a preto nie sú niektoré veci optimálne riešené. 

Napríklad adresa zamestnanca, ako aj kontakty by mohli byť v samostatnej tabuľke. Pre potreby 

rozvrhovania je však umiestnenie adresy irelevantné, primárnu dôleţitosť má celková entita 

Zamestnanec. Systém však ponúka niektoré rozšírenia smerom k systému riadenia ľudských zdrojov. 

Hlavne z dôvodu toho, ţe sa tieto funkcie prekrývali zo základnou štruktúrou nášho riešenia. Týmto 

rozšíreniam sa však budeme venovať len okrajovo.  

 V nasledujúcej časti kapitoly je tieţ popísané riešenie zaraďovania zamestnancov do hierarchie 

firmy a ukázané ako môţu zasahovať do rozvrhovania systému (Absencie). Aby bolo vysvetlenie 

riešenia podané zrozumiteľnou formou, budeme štruktúru systému popisovať po jednotlivých 

častiach. A odvolávať sa budeme na časti, ktoré sme popisovali v minulej kapitole. 

4.1 Vnútorna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6: USE CASE - Pohľad na systém 
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5.1.1 Základná kostra systému 

Štruktúra zobrazená diagramom na obrázku (Obrázok 7) tvorí len základnú kostru systému. Štruktúra 

celého systému je komplikovanejšia a sú v nej zahrnuté aj rozširujúce prvky z oblasti systémov 

riadenia ľudských zdrojov.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo základnej kostry systému je moţné zistiť hneď niekoľko funkcií, ktoré nám môţe systému 

ponúknuť. Napríklad  zamestnanec reprezentovaný objektom Zamestnanec má jednu primárnu 

pracovnú pozíciu, ale môţe mať neobmedzené mnoţstvo sekundárnych. Samozrejme v reálnych 

firmách sa bude jednať o číslo rádovo v jednotkách. Ako si poradí algoritmus so sekundárnymi 

pozíciami pri rozvrhovaní bolo popísané v (). Pracovnú pozíciu firmy reprezentuje v našom systéme 

objekt PracovnaPozicia. Ďalej je moţné z obrázku (Obrázok 7) vyčítať, ţe objekt AktualnaPrevadzka 

bude v systéme zohrávať dôleţitú úlohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7: EDM diagram tried - Základná štruktúra systému 
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5.1.2 Zamestnanec a jeho statické okolie 

Zamestnanec je jedným z hlavných uzlov systému a taktieţ hlavnou premennou pri rozvrhovaní. 

Objekt Zamestnanec je asociovaný z rôznymi objektmi z jeho okolia, ktoré rozširujú funkcionalitu 

a moţnosti systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na čo slúţia jednotlivé objekty asociované so zamestnancom je vo väčšine prípadoch zrejme uţ z ich 

názvu. Objekty s dvomi argumentmi predstavujú zväčšia nejaký číselník, ktorý má za úlohu urýchliť 

správu systému a urobiť tak systém uţívateľsky prívetivejší. Týmito objektmi sú Krajina, Foto, 

TypAbsencie, TypPracovnehoPomeru, Profil a okrem Profilu sa im uţ v ďalších častiach nebudeme 

venovať.  

Najdôleţitejšími statickými časťami okolia Zamestnanca pre rozvrhovanie systému je objekt 

zaznamenávajúci dovolenky, nemocenské a iné plánované absencie zamestnanca. Týmto objektom je 

AbsenciaPlanovana. Tento objekt priamo zasahuje do vytvárania rozvrhu a to v uţ v jeho počiatočnej 

fáze, kedy sa vytvára šablóna rozvrhovaného mesiaca. 

Ďalším objektom z okolia zamestnanca je AbsenciaNeplanovana, na rozdiel však od predošlého 

objektu slúţi iba na zaznamenávanie neskorých príchodov alebo neohlásených absencií. Tvorí teda 

skôr štruktúru systému pre riadenie ľudských zdrojov a preto nie je pre rozvrhovanie dôleţitý. 

Ďalšími podobným objektom z okolia Zamestnanca je PracovnyPomer. Tento objekt udrţiava 

informácie o prijatí do pracovného pomeru, ukončenie pracovného pomeru a zmluvné podmienky 

jednotlivých zamestnancov.   

Obrázok 8: EDM diagram tried - Zamestnanec a jeho okolie 



 

- 36 - 

 

5.1.3 Aktuálna prevádzka 

Objekt AktualnaPrevadzka patrí k najdôleţitejším prvkom systému. Objekt v podstate spája statickú 

časť systému s jej dynamickou časťou. Tento objekt je vyuţívaný na vytvorenie základnej šablóny pre 

rozvrhovací algoritmus. Reprezentuje v podstate premennú, ktorá v sebe uchováva informácie 

o základnej štruktúre smien na jednotlivých pracoviskách a zákazkách pre konkrétne pracovné 

pozície. V rámci týchto informácii uchováva aj informácie veľmi dôleţité pre rozvrhovanie. Takouto 

informáciou je jedna z najdôleţitejších podmienok a to je aktuálna potreba jednotlivých pracovísk na 

celý mesiac. Na základe tejto podmienky hladová funkcia rozvrhovacieho algoritmu bude vedieť, 

koľko zamestnancov môţe do jednotlivých smien prideliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšími dôleţitými objektmi v prípade systému pre plánovanie smien sú objekty PracovnyDen 

a PracovnyMesiac. Tieto objekty a ich funkcie prichádzajú v našom systéme na radu aţ ako posledné. 

Ich úlohou v systéme je uchovávať informácie o zamestnancoch získaných v pracovnom procese 

a vyhodnocovať ich. Z čoho by ich funkcie mohli byť schopné vypočítať mesačný plat, ale aj zistiť 

Obrázok 9: EDM diagram tried - Aktuálna prevádzka 
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počet meškaní jednotlivých zamestnancov atď. Objekt PracovnyDen by mohol spracovávať údaje 

z kariet zamestnancov pri príchode do zamestnania a potom pri ich odchode.   

5.1.4 Špeciálny prípad prevádzky na pracovisku a zákazke 

Špeciálny prípad zákazky alebo pracoviska môţe nastať za rôznych okolností. Napríklad sa môţe 

pokaziť niekoľko strojov, z dôvodu vypuknutia  kríze bude potrebné na dva týţdne odstaviť len 

niektoré smeny na pracoviskách, atď. Tieto a ešte mnoho ďalších typov problémov dokáţe náš systém 

riešiť a adekvátne na ne reagovať. Hlavnú zásluhu na tom maju dva navrhnuté objekty systému 

SpecialnaPrevadzka a SpecialnaZakazka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomocou ich definície sme schopný na nami určený čas nahradiť činnosť aktuálnej prevádzky 

na pracovisku a tak dostať do rozvrhovania špeciálne prípady. Funguje to na princípe výmeny 

konkrétne definovanej časti systému, v ktorom budú aktuálne prevádzky nahradené špeciálnym 

Obrázok 10: EDM triedny diagram - Špeciálne prípady 
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prípadom. Rozvrhovací algoritmus pred kaţdým novým cyklom skontroluje, či na jeho úseku nie je 

definovaná nejaká špeciálna udalosť a aţ potom bude plniť poţiadavky aktuálnej prevádzky. Čiţe 

špeciálne prípady majú vyššiu prioritu za kaţdých okolností. 
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5.2 Dátový slovník 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_absencia_planovana N  PK int jednoznačný identifikátor 

id_zamestnanca N  FK int identifikátor zamestnanca 

id_typ_absencie N FK int identifikátor typu absencie 

id_smena  A FK int identifikátor smeny 

plan_absencia_od A N smalldatetime začiatok absencie dňa 

plan_absencia_do A N smalldatetime plánovaný dátum ukončenia absencie  

ukoncenie_dna A N smalldatetime dátum skutočného ukončenia 

vlastna_poznamka A N nvarchar(MAX) poznámka zamestnanca 

doba_trvania_min N N int doba trvania absencie v minútach 

vykonana N N bit absencia vykonaná; archivovaná 

Tabuľka 2: Dátový slovník - Plánovaná absencia 

 

ATRIBUTY NULL KEY TYP POPIS 

id_pracovisko N  PK int jednoznačný identifikátor pracoviska 

pracovisko N  N nvarchar(255) názov pracoviska 

bonus_za_hodinu A N money bonus za hodinu 

bonus_za_smenu A N money jednorazový bonus za smenu 

popis_pracoviska A N nvarchar(MAX) popis pracoviska 

max_kapacita_zam A N int max počet zamestnancov na pracovisku naraz 

min_kapacita_zam A N int min. počet zamestnancov na pracovisku naraz 

v_prevadzke N  N bit false = pracovisko je odstavené 

cislo_pracoviska A N nvarchar(255) číslo pracoviska 

visible N N bit  príznak viditeľnosti pracoviska 

Tabuľka 3: Dátový slovník - Pracovisko 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_pracovna_pozicia N  PK int jednoznačný identifikátor pracovnej pozície 

pracovna_pozicia N  N nvarchar(50) názov pracovnej pozície 

plat_za_hodinu A N money plat na hodinu 

fixny_plat_za_mesiac A N money fixný mesačný plat 

popis_pracovnej_pozicie A N nvarchar(MAX) popis 

uvadzat_pracovisko N N bit false = na smene sa neuvádza pracovisko 

visible N N bit príznak viditeľnosti pracovnej pozície v sys. 

Tabuľka 4: Dátový Slovník - Pracovná Pozícia 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_zamestnanec N  FK int identifikátor zamestnanca 

id_pracovna_pozicia N  FK int identifikátor pozície 

Tabuľka 5: Dátový slovník - Pozícia zamestnanca 
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ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_spec_prevadzka N  PK int jednoznačný identifikátor špec. prevádzky 

id_pracovisko N  FK int identifikátor pracoviska, ktorého sa to týka 

id_pracovna_pozicia A FK int identifikátor pracovného miesta 

id_smena A FK int identifikátor smeny 

datum_od A N smalldatetime dátum od kedy platí špeciálna prevádzka 

datum_do A N smalldatetime dátum do kedy platí špeciálna prevádzka 

pocet_ludi N N int počet zamestnancov na smene 

v_prevadzke N  N bit ak false pracovisko je odstavené  

Tabuľka 6: Dátový slovník - Špeciálna prevádzka 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_aktualna_prevadzka N  PK int jednoznačný identifikátor 

id_smena  N  FK int identifikátor smeny 

id_pracovisko A FK int identifikátor pracoviska 

id_zakazka A FK int ak je uvedené pracovisko tak null 

id_pracovna_pozicia N FK int identifikátor typu absencie 

id_profil A FK int identifikátor smeny 

poc_ludi N N smallint začiatok absencie dňa 

Tabuľka 7: Dátový slovník - Aktuálna prevádzka 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_zakazka N  PK int jednoznačný identifikátor zákazky 

zakazka N  N nvarchar(255) názov zákazky 

popis_zakazky A N nvarchar(MAX) popis zákazky 

cislo_zakazky A N nvarchar(255) číslo zákazky 

zaciatok_praci_dna N N smalldatetime začiatok práci na zákazke 

ukoncenie_dna A N smalldatetime predpokladane ukončenie na zákazke 

zakazka_ukoncena N N bit true = ukončená; false = aktívna 

Tabuľka 8: Dátový slovník - Zákazka 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_profil N  PK int identifikátor profilu 

nazov_profilu N  N nvarchar(50) názov profilu 

Tabuľka 9: Dátový slovník - Profil 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_krajina N  PK int identifikátor krajiny 

krajina N  N nvarchar(255) názov krajiny 

Tabuľka 10: Dátový slovník - Krajina 
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ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_smeny N  PK int jednoznačný identifikátor smeny 

smena N  N nvarchar(50) názov smeny 

zaciatok_hod N N time(0) začiatok smeny 

koniec_hod N N time(0) koniec smeny 

datum_spec_smeny A N date dátum špec. smeny; napr. sviatky 

odpocinok_po_smene N N smallint povinný odpočinok po odpracovaní smeny 

bonus_za_hodinu A N money bonus na hodinu 

jednorazovy_bonus A N money jednorazový bonus za smenu 

opakovat_za_xhod A N smallint opakovať smenu čo x hodín 

opakovat_po_dobu A N smallint vykonávať iterácie po dobu x dní 

pauza_medzi_iteraciami A N smallint pauza medzi iteráciami v hodinách 

opakovat N N bit true = systém bude opakovať smenu podľa def. 

visible N N bit príznak viditeľnosti smeny v systéme 

Tabuľka 11: Dátový slovník - Smena 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_foto N  PK int jednoznačný identifikátor fotografie 

foto A N varbinary(MAX) fotografia 

foto_url A N nvarchar(MAX) url umiestnenie fotografie 

foto_alt_text A N nvarchar(255) text fotografie 

visible N N bit true = zobrazovať fotografiu; false = nie 

Tabuľka 12: Dátový slovník - Fotografia 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_zamestnanec N  PK int jednoznačný identifikátor zamestnanca 

id_pracovna_pozicia N  FK int identifikátor pracovného miesta 

id_foto N FK int identifikátor fotografie 

titul A N nvarchar(50) titul pred menom 

meno N  N nvarchar(50) meno zamestnanca 

priezvisko N  N nvarchar(50) priezvisko zamestnanca 

tel_cislo A N varchar(50) telefónne číslo zamestnanca 

email A N nvarchar(255) e-mail zamestnanca 

cislo_zamestnanca A N nvarchar(255) identifikačné číslo zamestnanca vo firme 

cislo_uctu A N nvarchar(255) číslo účtu zamestnanca 

datum_narodenia N N smalldatetime dátum narodenia zamestnanca 

rodne_cislo N N nvarchar(15) rodné číslo zamestnanca 

ulica_cp N N nvarchar(50) ulica a číslo popisné bydliska zamestnanca 

mesto N N nvarchar(50) mesto, v ktorom sa nachádza bydlisko 

psc N N varchar(5) poštové smerovacie číslo bydliska 

id_krajiny N FK int štát, v ktorom zamestnanec ţije 

pohlavie N N nvarchar(10) pohlavie zamestnanca 

Tabuľka 13: Dátový slovník - Zamestnanec 
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ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_typ_absencie N  PK int identifikátor typu absencie 

nazov N  N nvarchar(50) názov absencie (dovolenka platená, atď.) 

Tabuľka 14: Dátový slovník - Typ absencie 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_pracovny_den N  PK int jednoznačný identifikátor dňa 

id_pracovny_mesiac N  FK int identifikátor pracovného mesiaca 

id_aktualna_prevadzka N FK int spojenie dna s konkrétnou smenou 

id_zamestnanec N FK int spojenie dňa zo zamestnancom 

datum N N smalldatetime dátum  

prichod A N smalldatetime príchod zamestnanca do práce 

odchod A N smalldatetime odchod zamestnanca z práce 

odpracovanych_min A N smallint odpracovaných minút v daný deň 

nadcas_min A N smallint nadčas v daný den v minútach 

plat_za_den A N money plat vypočitaný na daný deň 

Tabuľka 15: Dátový slovník - Pracovný deň 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_pracovny_mesiac N  PK int jednoznačný identifikátor pracovného mesiaca 

id_zamestnanec N  FK int identifikátor zamestnanca 

datum_uzavierky A N date dátum uzávierky 

mesiac N  N smallint pracovný mesiac 

rok N  N smallint mesiac v roku 

odpracovanych_minut N  N smallint odpracovaných minút 

platena_dovolenka N  N int platená dovolenka v minútach 

neplatena_dovolenka N  N int neplatená dovolenka v minútach 

nemocenska N  N int nemocenská v minútach 

nadcasy_v_min N  N smallint nadčasy v minútach 

specialny_bonus N  N money Špeciálny bonus na mesiac 

mesacny_bonus N  N money bonusy získane počas mesiaca 

penale N  N money penále na mesiac 

zaloha N  N money vyplatená záloha za mesiac 

celkom_za_mesiac N  N money výsledný plat za mesiac 

Tabuľka 16: Dátový slovník - Pracovný mesiac 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

typ_prac_pomeru N  PK int identifikátor typu pracovného pomeru 

nazov_prac_pomeru N  N nvarchar(50) názov prac pomeru (napr. Na dohodu, atď) 

Tabuľka 17: Dátový slovník - Typ pracovného pomeru 
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ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_specialna_zakazka N PK int jednoznačný identifikátor pracovného mesiaca 

id_smena A FK int identifikátor smeny 

id_zakazka N FK int identifikátor zákazky 

id_pracovna_pozicia N FK int identifikátor pracovnej pozície 

datum_od A N smalldatetime dátum od kedy bude zákazka upravená 

datum_do A N smalldatetime dátum do kedy bude zákazka upravená 

pocet_ludi N N smallint počet ľudí na konkrétnu zákazku 

pozastavena N N bit true = zákazka pozastavená 

Tabuľka 18: Dátový Slovník - Špeciálna zákazka 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_absencia_neplanovana N PK int jednoznačný identifikátor absencie 

id_zamestnanca N FK int identifikátor zamestnanca 

id_smena A FK int identifikátor smeny 

doba_meskania_min A N smallint doba meškania v minútach 

poznamka_zamestnanca A N nvarchar(MAX) poznámka zamestnanca (napr. výluka na trati) 

anulovana_dna A N smalldatetime dátum anulovania absencie 

anulovana N N bit true = zrušená, false = stále platná 

ospravedlnena N N bit true = ospravedlnená 

Tabuľka 19: Dátový slovník - Neplánovaná absencia 

 

ATRIBÚTY NULL KEY TYP POPIS 

id_pracovny_pomer N PK int jednoznačný identifikátor pracovného pomeru 

id_typ_prac_pomeru N FK int identifikátor typu pracovného problému 

id_zamestnanca N FK int identifikátor zamestnanca 

zaciatok_prac_pomeru N N smalldatetime nástup do práce 

ukoncenie_prac_pomeru A N smalldatetime ukončenie pracovneho pomeru 

ukoncenie_z_dovodu A N nvarchar(250) dôvod ukončenia 

Tabuľka 20: Dátový slovník - Pracovný pomer 
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Kapitola 6 

Implementácia 

Systém je implementovaný v technológii .NET. Konkrétne prezentačná časť aplikácia je vytvorená 

pomocou technológie Silverlight. Aplikácia je tvorená dvomi časťami serverovou a klientskou. 

Serverová časť sprostredkováva komunikáciu z databázou pomocou LINQ to Entity a Entity 

Frameworku a jednotlivé serverové vrstvy sú programované v C#. Komunikáciu medzi klientskou 

a serverovou časťou je sprostredkovaná pomocou WCF sluţieb. 

 Pri vývoji aplikácie som natrafil na niekoľko veci čo dokázali vývoj značne spomaliť a 

znepríjemniť. Bolo to spôsobené hlavne bezpečnostnou politikou technológie Silverlight ako aj 

obmedzenia samotnej verzie Silverlight 2.0 oproti aktuálne najnovšej verzii Silverlight 4.0 RC. 

 Komunikácia medzi vrstvami v systéme vyzerá takto:.      

 

 

 

 

 

Obrázok 11: Komunikácia medzi vrstvami 
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Kapitola 7 

Záver 

V tejto práci sme navrhli v podstate univerzálnu variantu systému pre plánovanie smien v oblasti 

problému rozvrhovania ľudských zdrojov. Tento systém mimo rozvrhovania dokáţe aj do určitej 

miery spravovať beţnú kaţdodennú činnosť firmy. Pri návrhu sme sa snaţili riešiť problémy 

univerzálnym spôsobom a tým sme sa snaţili predchádzať chybám , ktoré by mohli nastať. Pri návrhu 

algoritmu rozvrhovania sme sa inšpirovali metódami, ktoré sú beţne pouţívané pri riešení zloţitých 

kombinatorických problémov. Tieto metódy sú však pouţité nekonvenčným spôsobom a ich postupy 

nie sú striktne dodrţiavané . Samostatný algoritmus pri rozvrhovaní disponuje vlastnými funkciami, 

ako je napríklad dogenerovanie rozvrhu pokiaľ bol nájdený opakovateľný cyklus. Systém teda 

disponuje návrhom širokej škály funkcií nad rámec jeho povinností. Hlbšou analýzou problémov 

a dostatkom času by bolo moţné rozšíriť systém aţ do nejakej varianty plnohodnotných systémov pre 

riadenie ľudských zdrojov. 

Bezproblémové rozšírenie systému podporujú aj zvolené technológie a postupy pri 

Implementácii. Na implementáciu systému boli pouţité .NET technológie. Architektúra systému bola 

navrhnutá tak aby bolo moţné jednoduchým spôsobom urobiť zmeny v systéme, či ho podľa 

vlastných potrieb rozšíriť. Samozrejme pri zmenách a rozšírení sa počíta zo znalosťou danej 

technológie. 

Hlavným prínosom diplomovej práce pre mňa je zdokonalenie sa v známych techológiach 

a hlavne v technológiách, s ktorými som sa dovtedy nestretol. Medzi tieto technológie patrí: 

Silverlight, LINQ to Entity, Entity Framework a iné. 
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