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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření webové aplikace umožňující interaktivní úpravu GPX souborů se

záznamy tras, což vyžadovalo prostudování práce s mapovými podklady, rozšíření PostGIS pro databázi
PostrgreSQL a dalších souvisejících technologií.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Minimum požadované pro rozsah technické zprávy bylo s rezervou splněno.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva je logicky správně uspořádána a je psána srozumitelně. Zejména bych ocenil část obsahující

zhodnocení a zdůvodnění použití jednotlivých technologií. Vše podstatné je v technické zprávě obsaženo,
rozsahy jednotlivých částí jsou voleny přiměřeně.

5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 V textu jsem si nevšiml prakticky žádných chyb, a také typografické stránka je na vynikající úrovni.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Práce s literaturou je také bez výhrad, vše je správně citováno, příslušné normy byly dodrženy. K porušení citační

etiky určitě nedošlo.
7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Realizačním výstupem je aplikace umožňující interaktivní editaci tras ve formátu GPX, přidávání bodů do trasy

nebo jejich odebrání. Souřadnice je možné také doplnit ručně. Po uživatelské stránce jsou tyto činnosti intuitivní
a jednoduché.

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace je prakticky využitelná. Aplikací podobného typu není mnoho a myslím si, že díky tomu, jak je editace

tras v aplikaci vyřešena, by měla mít potenciál využití širší veřejností.
9. Otázky k obhajobě
 Plánujete v budoucnu zveřejnění vytvořené aplikace?
10. Souhrnné hodnocení 93 b. výborně (A)
 Tato bakalářská práce je po všech stránkách nadprůměrná. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení

této baklářské práce stupněm A (výborně).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 22. června 2020

 Bartík Vladimír, Ing., Ph.D.
oponent
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