
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta bakalářské práce
Student: Dubaj Ondrej
Téma: Webová aplikace pro sledování pohybu vozidel (id 21087)
Oponent: Burget Radek, Ing., Ph.D., UIFS FIT VUT
1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání považuji za splněné ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v rozmezí obvyklém pro bakalářskou práci.
4. Prezentační úroveň předložené práce 58 b. (E)
 Ke struktuře i obsahu technické zprávy mám značné výhrady. Teoretická část věnovaná principům tvorby

webových a mobilních aplikací působí až na výjimky velmi povrchně a zastarale. Autor se zabývá historií webu a
statickými a dynamickými stránkami na úrovni běžné před 15 lety. Databázová vrstva aplikací, která je pro danou
aplikaci podstatná, je pokryta pouze v podobě několika vět o systému MySQL. Za pozitivní považuji alespoň
zmínění moderního frameworku Laravel. Zcela postrádám zhodnocení současného stavu v dané oblasti, zejména
existujících aplikací s podobným zaměřením. V částí věnované praktické realizaci pak postrádám větší
strukturovanost a využití vhodných obrázků a diagramů namísto dlouhých, obtížně pochopitelných textových
popisů.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Z hlediska typografického a jazykového je práce na standardní úrovni. Drobnou výhradu mám pouze k nižší

kvalitě některých obrázků.
6. Práce s literaturou 65 b. (D)
 Seznam použité literatury je na bakalářskou práci poměrně rozsáhlý, relevance odkazovaných zdrojů je však

proměnlivá. Kromě oficiální dokumentace použitých technologií jsou v některých případech odkazovány obtížně
ověřitelné články na blogu neznámých autorů. Rovněž některé odkazované publikace o webových technologiích
jsou až 20 let staré. Zcela postrádám uvedení zdroje u některých evidentně převzatých obrázků a vzorců, např.
obr. 4.3 na str. 17 nebo vzorec na str. 37.

7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Implementovaná aplikace se skládá z webové části a jednoduché mobilní aplikace pro sběr informací o poloze

vozidel. Výsledek je plně funkční.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledkem je prototyp aplikace, která má jistě využití v praxi. Nicméně se obávám, že k reálnému nasazení by

bylo nutno vyřešit množství praktických problémů.
9. Otázky k obhajobě
 Jakým způsobem je řešeno ukládání geografických dat do databáze MySQL? Studoval jste její existující

rozšíření pro práci s geografickými daty?
Jaký je předpokládaný počet současně aktivních mobilních klientů? Řešil jste propustnost databáze při
větším množství klientů, od kterých proudí geografická data?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 K dodané technické zprávě mám po obsahové stránce poměrně vážné výhrady, na druhou stranu však pan

Dubaj vytvořil plně funkční aplikaci včetně mobilní části a vše řádně otestoval. Celkově proto hodnotím výsledek
jako průměrný a navrhuji hodnocení stupněm C.

 

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

 

V Brně dne: 30. května 2018
  .................................
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