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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání vyžadovalo nastudování problematiky práce s GPS daty a mapovými podklady ve webových aplikacích.

Náročnost odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce je psána celkově srozumitelně, členění do kapitol je v pořádku. Výhrady mám ke kapitole 6, kde jsou

některé postupy prezentovány pomocí pseudokódu, dal bych přednost slovnímu popisu použitých postupů. U
výpočtu nastoupaných a naklesaných metrů chybí popis úplně, je uveden pouze pseudokód. Celkově však lze
prezentační úroveň hodnotit jako vyhovující. 

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 K formální stránce nemám žádné vážnější výhrady, ale přece jen se zde nachází řada chyb v textu a drobných

typografických nedostatků, které však na srozumitelnost práce nemají vážnější vliv. 
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Veškeré prameny použité při práci jsou řádně citovány a odkazovány v textu. K porušení citační etiky nedošlo.

Vlastní přínos práce je zřejmý. 
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizační výstup je plně funkční a použitelný pro potřeby evidence projetých tras. Uživatelské rozhraní je

jednoduché a přehledné. Oceňuji také zdařilé zpracování grafů rychlosti, výškového profilu i dalších statistik.  
8. Využitelnost výsledků
 Realizační výstup je prakticky využitelný. Jako jeho hlavní přínos vidím přehledné grafické znázornění informací o

trase.
9. Otázky k obhajobě
 U nastoupaných a naklesaných metrů se výsledná hodnota z vaší aplikace výrazně liší od hodnoty

vypočtené pomocí Mapy.cz. Čím může být tato odchylka způsobena?
Jak složité by bylo rozšířit aplikaci o nový mapový podklad (např. mapy.cz)?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Jedná se zdařilou bakalářskou práci s menšími formálními neodstatky a použitelným realizačním výstupem.

Navrhuji ji proto hodnotit stupněm B (velmi dobře). 

 

V Brně dne: 7. srpna 2015
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