
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Prostredníková Hana
Téma: Pokročilé zobrazování genealogických dat (id 18314)
Oponent: Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D., UITS FIT VUT
1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Tématem práce je zobrazování genealogických dat na mapě ČR. V podstatě se jedná o načtení informací z

GEDCOM souboru, jejich extrakci a zobrazení v mapě. Domnívám se, že se jedná o spíše méně obtížné zadání.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Studentka zadání bez výhrad splnila.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je v rozmezí obvyklém pro bakalářské práce.
4. Prezentační úroveň předložené práce 85 b. (B)
 Logická struktura práce je dobrá, kapitoly na sebe navazují a pro čtenáře jsou pochopitelné.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Po typografické stránce je práce na dobré úrovni. Z jazykového hlediska by ovšem práci neuškodila oprava

gramatických chyb. Na druhou stranu je potřeba kladně zhodnotit fakt, že ač je studentka ze Slovenska, rozhodla
se psát práci v češtině.

6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Literatura je vybrána dobře, takže pokrývá celé spektrum potřebných oblastí. Z genealogické oblasti ovšem

mohla být vybrána i nějaká tištěná kniha.
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Jako realizační výstup byl vytvořen funkční web http://odkudpochazime.eu/, který byl otestován řadou uživatelů,

podle jejichž připomínek studentka web dále upravovala.
8. Využitelnost výsledků
 Vytvořený web je plně funkční a použitelný a odpovídá zadání. Vzhledem k tomu, že webů věnovaných genealogii

existuje více, doporučil bych pro větší rozšíření povědomí o webu jej vybavit i dalšími funkcemi.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 Jedná se sice o spíše jednodušší zadání, ale velice hezky a pečlivě zpracované. Kladně hodnotím především to,

že studentka vytvořila funkční web včetně vlastní adresy a poskytla jej pro testování dalším osobám. Podle jejich
připomínek pak web dále upravovala, aby byl uživatelsky přívětivější. Doufám, že v práci bude i nadále
pokračovat a hodnotím ji stupněm B/80 bodů.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 2. června 2016
  .................................
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