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Hodnoceni závěrečné práce: 

0 Práce není v rozporu s metodickým pokynem CVUT (link) [l] Je dodržen rozsah práce (min. 35 stran) 

[Z] Zadání je splněno a každý bod zadání má jasný odraz ve zpracované práci 

Kritéria hodnocení bakalářské práce Body 

1. Splněni zadání formálně i odborně. (O - 30) 
Hodnoceno je také splněni stanoveného clle práce a celkové vypracováni s ohledem na zadané téma. 
Excelentně splněné zadáni může být ohodnoceno maximálnlm počtem bodů. V poměru rozsahu části v 22 
zadáni. která nenl zcela vhodně či úplně zpracována, je hodnoceni odpovldajlclm způsobem snlženo. 

2. Úroveň teoretické části a využití dostupné literatury. (O - 30) 
Posuzována je relevantnost teoretické části k zadáni, rozsah rešerši a systematické usporádánl zjištěných 

20 poznatků. Prevažuje-li doslovné prevzetf textů, hodnoceni je snlženo až o 15 bodů (za predpokladu dodrženi 
autorských práv). Důvodem pro snlženl celkového hodnoceni je dále nedostatečný výběr teoretických 
poznatků, literatury a zdrojů . 

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, 
úroveň metodologického zpracování a závěrů práce. (O - 30) 
Celkem 30 bodů může být uděleno za velmi komplexnl a bezchybnou práci vhodnou k publikováni. Tento 
aspekt se posuzuje zejména z hlediska významu pro obohaceni teoretických poznatků a má praktický 

17 význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvorenl modelu, 5W produktu a též technická realizace, 
validovaný provoznl postup nebo metodika. Za drobné metodologické nedostatky je hodnoceni snlženo až o 5 
bodCJ. Nekonzistentnost zpracováni s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický 
prlstup vede ke snlženl minimálně o 15 bodů. Dalšl snlženl hodnoceni lze udělit za nedostatečnou diskusi k 
závěrům. 

4 . Formální náležitosti a úprava práce (úroveň psaní, označení struktury textu, 
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (O - 10) 
Hodnoceny jsou formálnl náležitosti z pohledu dodrženi pravidel o psanl, atributů závěrečných pracl, tj. 
formátováni textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalárské práce grafy a 
tabulkami, zpCJsobu citováni. Za nedodrženi jednotlivých pravidel je snlženo maximálnl hodnoceni o 2 body za 4 každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, preklepů a nevhodné stylistiky a 
terminologie se snižuje hodnoceni o 2-4 body. V práci by se měla objevovat pouze standardnl odborná 
terminologie a to zejména v jazyce práce (je treba hodnotit schopnost vyjadrovat se technickým jazykem - 2 
body) , grafy jsou tvoreny dle standardnlchzásad (2 body) a stejně jako tabulky jsou opatreny legendou, 
vte je je v nich čitelné (2 body), jsou dodržena citačnl pravidla dle 150690 a 150690-2 (2 body). 

5. Celkový počet bodů 63 



Komentář: 
Pokud potl'ebuJete většl prostor pro posudek, pftložte v•ml vytvorený posudek k tomuto formulérl Jako prllohu. 

Zadáni hodnotím jako průměrně náročné. Zadáni BP bylo splněno s menšími výhradami. 

Prvnl kapitola věnovaná GNSS je obsáhlejší a strukturálně dobra usporádaná. Některé iníormace v teoretické části se 
nadbytečně opakuji. 

Rešerše stávajlclch reportovaclch systémů je ucelená, logicky usporádaná a obsahově vyčerpávajlcl. Vyskytuji se zde však 
formulace, které naznačuji neúplné pochopeni některých souvislosti. 
Porovnáni jednotlivých systémů je omezeno na porovnáni dotazovaných parametrů o výpadku signálu GNSS. Další rozdílné 
aspekty jako cílová skupina, dostupnost systémů nebo zpracováni a nakládán( s ohlášenými Informacemi nejsou diskutovány. 

Vypracovaný dotazník je vzhledem k definovaným cllům metodiky správně sestaven. Autorka práce však vůbec nezmir'\uje 
cílovou skupinu dotazníku. Tu lze odvodit pouze ze způsobu osloveni respondentů, který je omezen na jednu blíže 
nepopsanou FB skupinu. Signifikantnost dotazníkového šetrenl je tímto velmi omezena. Výsledky dotazníku jsou však jasně 
prezentovány a diskutovány. 

Samotný návrh českého reportovaclho systému je detailně rašen a popsán z hlediska dotazovaných parametrů a kladů a 
záporů možných platforem. Samotný výběr platformy by však měl být bllže vysvětlen. Zavedeni systému do praxe je popsáno 
v uspokojivém rozsahu. 

V práci se vyskytují neodborné až nevhodné formulace vypovldajlcl jak o mezerách v jazykové vybavenosti, tak o užívání 
doslovných prekladů cizojazyčných textů . U některých částí textu špatná formulace bráni pochopení významu textu. 
Práce rovněž obsahuje opakující se věty nebo opakované vysvětlovaní zkratek. V práci je použito dostatečné množství 
literatury a dalších zdrojů . 

Celkové hodnocení úrovně vypracování: 

A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně) 

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79- 70 69-60 59- 50 < 50 

X 
pozn.: prosím uveďte komentár odůvodr'lujlcí hodnoceni. 

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm D a práci doporučuji k obhajobě . 
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