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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Práce se věnuje problematice geografických informačních systémů, konkrétně možnostem sběru geografických

dat v terénu. Student měl nastudovat aktuální stav, navrhnout nástroj pro mobilní aplikaci a tento nástroj
implementovat. Obtížnost zadání odpovídá standardní diplomové práci.

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Největší výhradu mám ke koncepci kapitoly 2. Ta obsahuje spoustu informací (definice GIS, analýza existujících

nástrojů, standardy související s GIS, knihovny použité pro implementaci), některé z nich jsou posány jen
stručně. Tato kapitola mohla být rozdělena a lépe členěna. Také postrádám jasnou specifikaci požadavků a
podmínek, které musí aplikace splňovat. Tomuto se blíží kapitola 3 s názvem Mapování. Další kapitoly již mají
jasný koncept a logickou návaznost, jejich kvalita a srozumitelnost je výrazně vyšší.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Typografická i jazyková úroveň práce je dobrá, ovšem obsahuje větší množství překlepů. Na straně 3 je

nevhodně použitá zkratka "pc" a na straně 34 chybí odkaz na obrázek.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Výběr studijních materiálů odpovídá tématu práce, student pracuje s citacemi korektně. Student cituje 45 zdrojů,

převážná část z nich je tvořena texty dostupnými na internetu. Vzhledem k charakteru práce to nepovažuji za
problematické, přesto některé z nich mohly být součástí textu (poznámky pod čarou), neboť se v těchto
případech nejedná o citaci, ale např. odkaz na stránky nástroje.

7. Realizační výstup 95 b. (A)
 Implementace zcela odpovídá požadavkům zadání a je zpracována kvalitně. Tuto část hodnotím jako výbornou.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledná aplikace je použitelná jako alternativa k existujícím nástrojům pro sběr geografických dat.
9. Otázky k obhajobě
 1. V kapitole 2.6.1 definujete zeměpisnou šířku jako "úhel, který svírá bod na povrchu s rovinou rovníku"

(podobně pro délku). Toto vyjádření není přesné, uveďte přesnou definici zeměpisné šířky a délky.
2. Váš nástroj umožňuje pracovat bez připojení, je tedy nutné ukládat kromě nasbíraných dat i mapové

podklady. Jaká je paměťová náročnost mobilní aplikace a je nějak aplikací omezena?
3. V kapitole 4.2.2 popisujete návrh tabulek pro vrstvy. Z dalšího popisu mi plyne, že se pro každou

uživatelem vytvořenou vrstvu vytvoří nová tabulka. Je tomu tak? Proč byl zvolen tento koncept?
10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Nejsilnější částí práce je implementace nástroje, kterou hodnotím výborně. Nejslabší částí práce je technická

zpráva, resp. její části. Popis konceptu a implementace je srozumitelný, student jasně definuje procesy, problémy
a způsoby řešení. Kapitoly, které se věnují problematice geografických informačních sytémů, analýze existujícího
stavu a požadavkům na systém již mají horší úroveň a jsou nevhodně strukturované. Text také obsahuje hodně
překlepů. Navrhuji proto hodnocení stupněm dobře/78b.
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