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1. Assignment complexity average assignment
 I přesto, že zadání vnímám jako průměrně obtížné, tak student musel nastudovat celou řádku technologií a

postupů související s využitím webově orientovaných služeb pro vykreslování mapových podkladů včetně dalších
informací. Téma práce bylo pravděpodobně zadáno firmou Honeywell.

2. Completeness of assignment requirements acceptable under reservation
 Zadání bylo splněno, pouze se mi nepodařilo nalézt video demonstrující dosažené výsledky.
3. Length of technical report within minimum requirements
 Technická zpráva je spíše kratší, obsahuje však veškeré podstatné informace.
4. Presentation level of technical report 91 p. (A)
 Práce je logicky strukturována a kapitoly na sebe navazují. Součástí jednotlivých kapitol jsou vysvětlující obrázky

a taktéž dobrý přehled použitých technologií (včetně výhod a nevýhod) a jejich následné využití pro návrh a
implementaci aplikace.

5. Formal aspects of technical report 92 p. (A)
 Práce je vysázena za pomoci systému LaTeX a je velmi úhledná. Text je psán v anglickém jazyce a je velmi

dobře srozumitelný. Velmi často však lze v textu narazit na použití čárek jako v češtině (před ale, že, ...).
6. Literature usage 76 p. (C)
 Seznam literatury je velmi obsáhlý, obsahuje však jedinou knižní publikaci. Zbytek jsou online zdroje (což je

vzhledem k charakteru práce akceptovatelné). Citace v drtivé většině nesplňují normu. Převzaté části jsou v textu
velmi dobře odlišeny od vlastní tvorby.

7. Implementation results 70 p. (C)
 Výstupem projektu není komplexní aplikace, ale spíše menší ukázkový program. Výsledná aplikace je dobře

navržena a názorně demonstruje použití webových technik pro zobrazování aeronautických dat včetně algoritmu
pro decluttering (který však není z nejefektivnějších). Student pečlivě vybral vhodné a moderní technologie na
základě kterých implementoval demonstrační aplikaci. Zdrojové kódy jsou přehledně strukturovány a na
důležitých místech dobře komentovány.

8. Utilizability of results
 Práce využívá dostupných webových technologií za účelem demonstrace jejich použití pro systém Honeywell

Weather Information System. Demonstrační aplikace může být použita jako pomůcka pro vývojáře, kteří by v
budoucnu reimplementovali WIS s využitím webových technologií.

9. Questions for defence
 1. Které doplňky pro Leaflet jste byl nucen použít?

2. Na jakém OS a HW by měla aplikace finálně běžet?
10. Total assessment 73 p. good (C)
 Textová část práce (ač kratší) je velmi zdařilým přehledem vhodných technologií, jež student následně využil pro

demonstraci v podobě názorné aplikace. Taktéž oceňuji volbu anglického jazyka. Co se týče realicačního
výstupu, je znát, že byl dokončován v časové tísni. Hodnotím stupněm C.

 

In Brno 9. June 2015
  .................................
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