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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo víceméně splněno, ale očekával bych, že práce bude obsahovat i přehled současného stavu v

oblasti DGPS a srovnání přesnosti vlastního řešení s jinými řešeními. Takhle není možnost ověřit, na jaké úrovni
je dosažená přesnost řešení.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je v obvyklém rozmezí pro bakalářské práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Prezentační úroveň technické zprávy je dobrá, kapitoly na sebe navazují a jsou pro čtenáře pochopitelné.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Jayková a typografická stránka práce je dobrá.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Práce s literaturou je dobrá. Vzhledem k charakteru práce jsou citovány především internetové zdroje. Výhrady

mám ovšem ke způsobům citací celých odstavců, kdy jsou odkazy uváděny až za tečkou na konci odstavce.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Realizační výstup není moc dobře udělaný. Program je sice funkční, ale pouze ve své základní podstatě, použití

dvou GPS nepřináší téměř žádné zlepšení.
8. Využitelnost výsledků
 Práce by mohla být využitelná při testování a používání více GPS modulů současně. Záleží ovšem na tom, jestli

současné řešení umožňuje snadné připojení i jiných typů GPS modulů.
9. Otázky k obhajobě
 Umožňuje současné programové řešení připojení i jiných typů modulů, případně doplnění současného

řešení se dvěma moduly dalšími moduly?
10. Souhrnné hodnocení 63 b. uspokojivě (D)
 Domnívám se, že práci by výrazně pomohlo srovnání se stávajícími řešeními, tzn. srovnání přesnosti tohoto

řešení a jiných řešení. Dále bych uvítal možnost připojení i jiných typů GPS modulů. Také by bylo dobré provést
více testování, pouze dva testy nepovažuji za dostatečné, navíc přesnost výsledné lokalizace není příliš
přesvědčivá.
Celkově se domnívám, že se jedná o zajímavou práci, která však mohla být mnohem lépe zpracovaná.

 

V Brně dne: 4. června 2015
  .................................
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