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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Náročnost tohoto zadání spočívala především v práci s GPS daty, jejich uložením a prezentací na mapovém

podkladu. Z tohoto hlediska zadání svou náročností je vhodné pro bakalářskou práci. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy odpovídá stanoveným požadavkům. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Prezentační úroveň práce je na velmi dobré úrovni, nacházím zde jen drobné nedostatky, např. kapitola 3 o

existujících aplikacích mohla být rozsáhlejší, v ER diagramu na str. 50 je kombinována angličtina a čeština nebo
obrázky na str. 39 a 40 ukazující vliv komprese na zobrazení trasy nejsou dle mého názoru příliš průkazné.
Obrázek 4.1 by si také zasloužil podrobnější komentář. Naopak oceňuji velmi kvalitní zpracování kapitoly o
implementaci celého systému. 

5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Po typografické stránce je vše v pořádku. Jazyková úroveň by však mohla být lepší, jazyk je místy až hovorový, a

v textu se objevuje řada drobných chyb. Na stranu 52 přetekl popisek tabulky z předchozí stránky. Na celkovou
srozumitelnost to nemá nijak zásadní vliv. 

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 V této části nemám výhrady, vše je řádně citováno a ke zvoleným zdrojům nemám připomínky.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Výsledná aplikace je funkční a může sloužit jako dobrý prostředek pro sdílení absolvovaných tras. Kromě sdílení

tras je možné si zobrazit různé statistiky, zobrazit jednotlivé trasy na mapovém podkladu nebo nahrávat další
trasy ve formátu GPX. 

8. Využitelnost výsledků
 Aplikace je prakticky využitelná pro správu a sdílení tras na různých sociálních sítích. Z pohledu možností sdílení

nabízí aplikace více možností než stávající aplikace. 
9. Otázky k obhajobě
 Stručně popište, v čem vaše řešení předčí aplikace zmíněné v kap. 3, např. Sports Tracker. 
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Výsledná bakalářské práce má sice dílčí nedostatky v technické zprávě, kterou hodnotím spíše jako průměrnou,

ale s přihlédnutím ke kvalitnímu realizačnímu výstupu navrhuji hodnocení této bakalářské práce stupněm B (velmi
dobře).

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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