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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání je průměrně obtížné, nad rámec běžných znalostí je nutné pochopit princip práce s kartografickými

souřadnými systémy.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 50 b. (E)
 Struktura technické zprávy není šťastně zvolena. Některé kapitoly logicky nenavazují: kapitola 3 popisující formát

výměny dat GPX předchází kapitole 4 popisující GPS samotné a kapitole 5 o zeměpisných systémech, která by
měla být první v řadě zeměpisných témat. Kapitola o metadatech a formátu EXIF je vložena bez jakéhokoliv
kontextu, je krátká a v podstatě i zbytečná (mohla být součástí jiné kapitoly nebo zcela vynechána). Nevhodnost
členění práce demonstrují i jednostránková kapitola 2 a 2stránkové kapitoly 3 a 5. Strukturální reorganizace by
práci velmi prospěla. Autor by měl sjednotit pojmy, které užívá a měl by se vyvarovat vlastních pojmenování
(například "podelement" je neexistující pojem, v XML jsou elementy a do nich vnořené elementy). Celkově působí
kapitoly nedokončeně. Kapitola 2.2 "prozkoumává" trh velmi svérázným způsobem (chybí seznam konkurenčních
aplikací a seznam vlastností, které nemají v porovnání s předkládaným řešením). Kapitola 8.4 je spíše
uživatelskou příručkou než popisem implementace.

5. Formální úprava technické zprávy 55 b. (E)
 Z formálního hlediska vytýkám vkládání citačních odkazů za větu, chybějící tečky u popisků obrázků,

nezvýrazněné cizojazyčné pojmy, nejednotné odlišení kódu v textu a další. Z hlediska gramatického je práce
průměrná, chybou je například tečka za slovem "viz", chybná koncovka přísudku (např. "metadata jsou uložena"),
aj. Kromě toho je práce stylisticky slabá a místy málo srozumitelná.

6. Práce s literaturou 55 b. (E)
 Autor využívá výhradně internetových zdrojů informací, které jsou sice relevantní, ale převažujícím zdrojem

informací je Wikipedie, což není dostatečné, informace je vhodné čerpat i z jiných zdrojů. Převzaté informace
jsou řádně označeny, ačkoliv citace vkládá, ne zcela vhodně, až za věty, resp. za odstavec.

7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Realizačním výstupem je aplikace v jazyku Java, která umožňuje přiřadit fotografiím pořízeným na cestě

zeměpisné souřadnice na základě trasy nebo skupiny bodů získaných z GPS zařízení, dodaných ve formátu
GPX. Uživatelské rozhraní je, díky použité knihovně Java Swing, poněkud zastaralé a celá aplikace není příliš
uživatelsky přívětivá a intuitivní, nicméně svůj účel plní. Zdrojové kódy jsou komentovány na úrovni dokumentace
funkcí, jinak jsou komentáře řídké. Dokumentace je zahrnuta ve zdrojových souborech a je exportována ve formě
webových stránek. Uživatelský manuál k aplikaci je dostačující. Realizační výstup je nejlepší částí bakalářské
práce.

8. Využitelnost výsledků
 Výstupem je aplikace, kterou lze ihned prakticky používat pro účely doplnění GPS souřadnic do metadat

fotografií.
9. Otázky k obhajobě
 Setkal jste se při průzkumu stávajících řešení například s aplikacemi Geotag Photos Pro, geoimgr.com

nebo GPicSync? V čem jsou, v porovnání s Vaším řešením, omezující?
10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj aplikace v jazyce Java, která má za úkol přiřadit fotografiím GPS

souřadnice odpovídající místu pořízení na základě informací ze zařízení poskytujícího data ve formátu GPX.
Zadání bylo splněno. Výsledná aplikace je funkční a ačkoliv nemá moderní design, lze ji pro daný účel použít.
Zdrojové kódy jsou stručně komentované, k aplikaci je uživatelská příručka i dokumentace zdrojových kódů.
Technická zpráva je jednoznačně slabým článkem tohoto projektu, neboť trpí mnoha nedostatky, jak po
prezentační stránce, tak po stránce formální. Vzhledem k tomu, že realizační výstup je vcelku povedený,
hodnotím práci jako dostatečnou.
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Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         2 / 2

http://www.tcpdf.org

