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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání odpovídá náročnosti bakalářské práce. Náročnost spočívá především v nutnosti prostudování práce s

GPS daty a jejich zobrazování. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny. 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je přibližně 40 normostran, po této stránce je tedy v pořádku. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 75 b. (C)
 Struktura práce je v pořádku, vše podstatné z technického hlediska v práci je popsáno a celkově je technická

zpráva psána srozumitelně. Také k návaznosti kapitol a jejich rozsahům nemám výhrady. Jediné, co v práci
postrádám, je motivace, která k tvorbě aplikace pro sdílení polohy vede, tj. v čem spočívá přínos této aplikace. 

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Typografická stránka nemá žádné vážnější nedostatky, po jazykové stránce však technická zpráva není ideální.

Především stylistická stránka má řadu nedostatků a je zde obsažena také řada jazykových chyb. Nicméně, na
celkovou srozumitelnost práce nemají tyto nedostatky větší vliv. 

6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 I když odkazů na použitou literaturu není mnoho, k této bakalářské práci ji lze považovat za dostačující. Převzaté

informace jsou v práci řádně odlišeny, k žádnému porušení citační etiky nedošlo. 
7. Realizační výstup 88 b. (B)
 Realizační výstup je plně funkční a prakticky využitelný. Po odstranění několika drobných chyb  bude možné

aplikaci plně využívat. 
8. Využitelnost výsledků
 I když není v práci přímo uvedeno, k čemu bude vytvořená aplikace sloužit, lze konstatovat, že je prakticky

využitelná v situaci, kdy bude potřeba navzájem sdílet polohu ve skupině několika přátel. 
9. Otázky k obhajobě
 Uveďte příklady praktického využití vámi vytvořené aplikace. 

V závěru píšete, že práce s Facebook SDK byla odměňující, i když místy frustrující. Vysvětlete, co vás k
takovému závěru vedlo. 

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Součástí této bakalářské práce je nadprůměrný realizační výstup pouze s drobnými neodostatky a spíše

průměrná technická zpráva. Na základě těchto závěrů navrhuji hodnocení této bakalářské práce stupněm velmi
dobře (B). 

 

V Brně dne: 1. června 2015
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