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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace pro vyhledávání v jízdních řádech dle

aktuální polohy a informacích o spojích a pro asistenci při nástupu, přestupech a pohybu v dopravních
prostředcích. Jedná se o průměrně obtížné zadání (již existuje mnoho podobných aplikací).

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání je splněno bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsahem je technická zpráva v obvyklém rozmezí (od úvodu po závěr má 53 vysázených stran).
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Technická zpráva má dobrou prezentační úroveň, jednotlivé kapitoly na sebe plynule navazují a v druhé části

práce odpovídají postupu vývoje výsledného programového řešení. Rušivě působí kap. 6.1.1 v kap. 6 "Návrh
serverovej časti", která představuje obecně SQL a NoSQL, bez orientace na konkrétní technologii použitou v
práci. Výše uvedené platí i pro kapitoly 6.2.1 "REST", 6.3.1 "JSF" a další (tyto kapitoly měly být spíše v úvodu
práce, nikoliv v popisu konkrétního řešení).

5. Formální úprava technické zprávy 80 b. (B)
 Typografická úprava práce je bez větších chyb (např. použití spojovníku místo pomlčky na str. 19), avšak

nevhodné je použití bloku algoritmu na str. 14 pro popis drobné změny kódu (vhodnější by bylo změny vyznačit v
původním algoritmu, nebo alespoň se správnými čísly řádků). Jazyková stránka práce nebyla posuzována,
protože je práce psána slovensky.

6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Seznam literatury obsahuje 26 položek, mezi kterými je nemalé množství vědeckých publikací. Všechny zdroje

jsou v technické zprávě vhodně použity a řádně odkazovány.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačním výstupem je server pro vyhledávání spojení a poskytování dat a mobilní aplikace pro zadávání

požadavků na sever a navigaci mezi zastávkami. Programové řešení je plně funkční, jeho návrh i implementace
jsou korektní. Oceňuji dobrý návrh architektury.

8. Využitelnost výsledků
 Programové řešení je velmi dobře využitelné v praxi pro orientaci v aktuálních odjezdech a polohách spojů

hromadné dopravy, vč. navigace na zastávky při nástupu a přestupech. Domnívám se však, že přidaná hodnota
předložené aplikace oproti konkurenčním řešením je malá, pokud nebude aplikace v budoucnu dále rozšířena.

9. Otázky k obhajobě
 Stručně popište rozdíly mezi Vaší aplikací a existujícími aplikacemi pro vyhledání a sledování spojení v

IDS JMK.
V testování výkonu serverové části v kap. 9 zmiňujete vliv cache dat, která by bylo jinak potřeba získat z
databáze. Experimentoval jste s nastavením této cache? Bylo by možné využít tuto cache při hledání
optimálního spojení algoritmem popsaným v práci?

10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Přestože výsledek práce nenabízí výrazný přínos oproti konkurenčním řešením, jedná se o kvalitně odvedené

programové řešení. Také technická zpráva je v pořádku. Celkově považuji práci za lehce nadprůměrnou a
navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře (B).

 

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