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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Celý text je poměrně zdařile napsán. Čtenář se dozví o problematice, které se práce věnuje, a tou je zobrazování

osob vyskytujících se v genealogických záznamech na mapách. Dále se dozví, jaké jsou možnosti pro získání
geografických dat současného stavu naší země a je mu představen problém proměnlivosti těchto dat v čase. I v
části popisující praktickou, informatickou stránku projektu se čtenář snadno orientuje a dokáže pochopit, jak byl
problém řešen a k jakým výsledkům se došlo.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Formální úprava je také velmi dobrá. Snad jen některé obrázky, například na str. 18 či 20, jsou zbytečně velké.

Výčet výhod a nevýhod webových aplikací na str. 11 také mohl být řešen jinak. Jinak je text psán gramaticky
správně a formální stránka celého textu je v pořádku bez výrazných prohřešků.

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Odkazované zdroje jsou jak z oblasti informatiky, ty výhradně v elektronické podobě, tak z oblasti pomocných

věd historických, které jsou v klasické papírové podobě. Všechny uvedené zdroje jsou v textu řádně citovány.
7. Realizační výstup 93 b. (A)
 Realizační výstup je funkční a byl otestován genealogickou komunitou s velmi pozitivními ohlasy. 
8. Využitelnost výsledků
 Předpokládám, že tato aplikace bude využívána a rozvíjena i v budoucnu. Vím, že ohlasy jsou velmi příznivé,

protože se jedná o originální počin a o něco, co tato komunita doposud marně očekávala. Myslím si rovněž, že
takovýto systém by měl být rozšířen, až bude získáno více zkušeností a názorů od cílové skupiny a nakonec by
tato aplikace mohla být začleněna do genealogického systému, který je v současnosti na naší fakultě vyvíjen.

9. Otázky k obhajobě
 Jak náročné by bylo rozšířit aplikaci i o části okolních zemí, pokud by byla k dispozici potřebná

geografická data?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Jedná se o velmi kvalitní dílo potřebné pro rozšiřující se komunitu lidí pátrajících po svých předcích. Jelikož mé

případné výtky jsou převýšeny klady této práce, rozhodl jsem se jí hodnotit nejvyšším stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
  .................................

podpis
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