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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Zadání práce je obtížnější z důvodu multidisciplinarního charakteru práce.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 Zadání bylo splněno.
3. Length of technical report within minimum requirements
 Práce je stručnější, ale obsahuje všechny podstatné části.
4. Presentation level of technical report 90 p. (A)
 Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Práce je pro čtenáře pochopitelná a čtivá.
5. Formal aspects of technical report 100 p. (A)
 Práce je po jazykové i typografické stránce v pořádku. Práce psána anglicky.
6. Literature usage 85 p. (B)
 Výběr zdrojů je vzhledem k řešené problematice relevantní. Práce se odkazuje na 19 zdrojů, z toho 8 knižních.
7. Implementation results 100 p. (A)
 Návrh i implementace respektují doporučení popsané v úvodních kapitolách. Realizační výstup ve formě webové

aplikace je funkční a je možno ji spustit v prostředí webového prohlížeče bez nutnosti instalace rozšíření.
Výsledkem je přehledné a optimalizované prostředí pro zobrazení leteckých map.

8. Utilizability of results
 V úvodních částech práce přehledně vysvětluje problematiku zobrazení leteckých map. Výsledná aplikace

umožňuje uživateli získat informaci o navigační objektech a letových trasách ve vybrané oblasti. Napsáním práce
v anglickém jazyce je zvětšen dosah práce a také lepší využití jejich výsledků.

9. Questions for defence
 Čím by se zvýšila hodnota aplikace v případně přidání letových prostorů?

Jak by jste aplikaci doplnil pro lepší využití při VFR letech?
Bylo by možno aplikaci doplnit o plánovač letu?

10. Total assessment 90 p. excellent (A)
 Práce je napsaná v anglickém jazyce a to přehledně a srozumitelně. Autor prokázal schopnost návrhu a realizace

systému pro zobrazení leteckých map. Vzhledem k obtížnějšímu zadání a prakticky použitelné realizaci navrhuji
hodnocení - výborně(A).

 

In Brno 6. June 2016
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