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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Diplomová práce pojednává o realizaci webové aplikace pro správu a prezentaci tras zadaných GPS

souřadnicemi implementované nad OpenShift Online platformě (Java EE 7) a AngularJS rámci. Zadání považuji
za průměrně obtížné.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno bez výhrad.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy, od úvodu po závěr, je 58 vysázených stran a je v obvyklém rozmezí. Rozsah

jednotlivých částí práce je vyvážený.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva má velmi dobrou a logickou strukturu, text je dobře čitelný a pro čtenáře pochopitelný.
5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Zpráva je psána slovensky, a proto jsem nebyl schopen posoudit její gramatickou korektnost. Z typografického a

stylistického hlediska je však bez větších chyb.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Seznam literatury obsahuje 42 položek, které se týkají většinou technické dokumentace použitých technologií.

Položky jsou správně formátovány a v textu práce odkazovány tak, že lze dobře rozlišit převzatý text od vlastních
úvahu autora.

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Programové řešení je funkční a zdařilé. Kladně hodnotím zejména architekturu výsledného řešení, použití REST

API a netriviální použití rámce AngularJS. Vytknout lze absenci cache mezi serverovou a klientskou částí
aplikace (cache mohla např. zvýšit rychlost zobrazení N:M vztahů track-tags, či zvýšit odolnost proti výpadku
spojení) a nepoužití prostorových indexů a dotazů nad použitým databázovým systémem ProstgreSQL (přestože
GPS trasy jsou zde uloženy jako prostorové objekty).

8. Využitelnost výsledků
 Výsledné programové řešení je použitelné v praxi a může tvořit dobrý základ např. pro komunitní web pro sdílení

GPS tras.
9. Otázky k obhajobě
 Jak by bylo možné využít prostorové indexy a dotazy nad PostgreSQL? Jaké by byly výhody a nevýhody

oproti stávajícímu řešení?
10. Souhrnné hodnocení 87 b. velmi dobře (B)
 Celkově považuji výsledek práce za zdařilý. Technická zpráva je bez větších nedostatků a programové řešení je

dobře navržené i implementované. Navrhuji hodnotit práci stupněm velmi dobře (B).
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