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OPONENTNÍ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

“Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních 

dat” 

Autor: Jakub Krejčí 

Hlavním cílem této bakalářské práce je představit obecné fungování a specifikace databáze 

dopravních dat, která by primárně měla sloužit jako zdroj dat pro vyučované předměty, obecně pro 

studijní účely. Práce se nezabývá vytvořením takové databáze, pouze ji popisuje a předkládá funkční 

návrhy a požadavky pro její tvorbu a fungování. 

Textový rozsah práce odpovídá požadavkům rozsahu bakalářské práce. Práce má dle zadání 

pět bodů zásad pro vypracování. Ve vztahu k zadání práce se autor zaměřuje hlavně na vybrané body 

zadání. Autor se v práci velmi podrobně věnuje analýze vstupních souborů se zaměřením na typ 

dopravních dat a oblastí, které mohou být zdrojem těchto dat. Velkým pozitivem v této části je využití 

vlastních zkušeností, společně s literaturou, kterou byl autor bakalářské práce sám autorem nebo 

alespoň spoluautorem. Této části je věnována velká pozornost, a ve výsledku tato část zastupuje velkou 

část celé práce. S tímto bohužel souvisí také negativum, jelikož se autor příliš detailně zaměřuje na tuto 

část a zařazuje informace sice nabyté zkušeností, ale pro téma výukové databáze pouze okrajové. 

Příkladem může být mapa detektorů rozmístěných po městě při popisu formátu dat nebo detailní popis 

funkčnosti detektorů.  

Díky podrobně popsané vybrané části není věnováno takové pozornosti dalším bodům zadání. 

Některé z bodů zadání jsou popsány velmi stručně, některých bodů se text dotýká pouze okrajově. 

Celkové splnění zadání je díky některým částem velmi diskutabilní, i když jsou některé části naopak 

velmi podrobně zpracované. Kromě kapitoly vstupních datových souborů je dostatečně popsána 

systémová funkčnost a moduly databáze. 

Zpracování bakalářské práce je na vysoké úrovni z formálního hlediska i jazykovou úrovní. 

Použité zdroje přesně reflektují obsah práce. Je proto poznat zaměření a zvolená literatura pro 

podrobně popsanou část práce, pro zbylou část práce ale jiná literatura použita nebyla. 

V celkovém pohledu autor obecně popsal problematiku a možnosti využití databáze 

dopravních dat dle zadání. Velmi kladně hodnotím použití vlastních zkušeností i literatury. Bohužel 

některým částem práce se autor věnuje více a až zbytečně detailně, spolu s čímž dochází k nenaplnění 

všech požadavků dle zadání v ostatních částech práce. Práce se zabývá zajímavým tématem, který má 

i praktické využití pro výuku a má potenciál se dále rozvíjet. Téma je vhodné i pro pokračování v dalších 

odborných pracích autora. 

 

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě s navrženou známkou C (dobře). 
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Otázky k obhajobě 

1. Jaký je přínos výukové databáze oproti studentskému disku H, který se nachází na 

serverech Fakulty dopravní ČVUT, kam se mohou také nahrávat výuková data? 

2. Je účelné vkládat doplňující informace o datech určených pro výuku do databáze? 

Nejsou tyto informace spíše matoucí a více nepřehledné, pokud student chce data 

použít pro další zpracování? 

3. V případě použití dat různých firem nebo organizací z oblasti celé České republiky, 

kdy například mohou být data citlivá a skutečně použitelná jen ve vzorku dat pro 

studentské účely nebo zobrazení studentských prací ostatním studentům, jakým 

způsobem je zamýšleno provádět ochranu těchto údajů proti zneužití a zamezení 

plagiátorství? 
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