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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Aplikace pro zobrazení dojezdu elektrokola 
Jméno autora: Bc. Anastasia Kuznetsova 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: Radomír Černoch, MSc. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra počítačů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Neobtížnější částí práce je vývoj mobilní aplikace na platformě Android a nástroje pro konverzi dat z OpenStreetMap. 
Kritéria na ně kladená dle zadání jsou snadno splnitelná. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo bez výhrad splněno. 
 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup je přímočarý a korektní. Dijkstrův algoritmus je zřejmě první algoritmus, který by měl být pro zvolený úkol 
vyzkoušen. Dobu běhu algoritmu a odezvy aplikace okolo 1 minuty však považuji za hraniční. Naznačuje nedostatečnost 
tohoto algoritmu a nutnost aplikovat pokročilejší techniku (např. rapidly exploring random tree, hierarchické grafy, …). 
Uživatelské rozhraní bylo testováno heuristickou evaluací přímo autorkou práce. Není to chyba, ale vzhledem ke 
zvolenému oboru studia si lze představit minimálně provedení rychlého uživatelského testu (hallway testing). Ochotní 
spolužáci by se určitě našli. 

 

Odborná úroveň D - uspokojivě 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Studentka v práci využila znalost základních grafových algoritmů a výpočetní geometrie. Zpracování dat z projektu 
OpenStreetMap prokazují schopnost pochopit netriviální API a praktické programátorské dovednosti k jeho využití. 
Zdrojový kód nástroje pro import se zdá být snadno čitelný, okomentovaný a částečně pokrytý jednotkovými testy. 
Vzhledem k chybějícímu build skriptu se mi tuto část nepodařilo přeložit a spustit. Klientská část je o poznání hůře 
dokumentovaná a jednotkové testy chybí. Aplikace v příloze práce neodpovídá screenshotům v práci samotné, její 
ovládání je neintuitivní a troufám si tvrdit, že často nefunkční. Stav aplikace tak tak odpovídá fázi „prototypu“, jak ji 
autorka nazvala. To považuji za jednu z velkých vad práce. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce D - uspokojivě 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Český text práce se dobře čte a je členěn přehledně až na drobné výjimky (např. popis implementace uživatelského 
rozhraní v kapitole 3, zatímco zbylá implementace byla popsána v kapitole 5). Počet překlepů je malý stejně jako množství 
a závažnost typografických chyb. Matematická formalizace v kapitole 4 je však slabá. Např. vzorec (4.6) uvádí 𝒎 ∈ {𝒖, 𝒗} a 
𝒖, 𝒗 ∉ 𝑽, avšak dle definice grafu platí 𝒖, 𝒗 ∈ 𝑽. Žádné 𝒎 proto neexistuje a množina 𝑻𝒎 je vždy prázdná. Příkladem 
matoucí formalizace je např. pojem „vrchol 𝒎 leží na hraně (𝒖, 𝒗)“. Pomineme-li běžnou praxi, že jediné dva vrcholy na 
hraně (𝒖, 𝒗) bývají vrcholy 𝒖 a 𝒗, tak i potom lze vytknout, že první použití pojmu na straně 20 nahoře, ale jeho definice až 
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později (v sekci 4.5.1). Matematické vzorce se proto čtou obtížně. Otázkou na zadavatele tématu je, zda vůbec bylo třeba 
problém formalizovat do takového detailu. 

 
 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Rešerše stávající literatury a existujících aplikací je zdařilá a dle mého odhadu dobře pokrývá zadanou oblast. Výhrady 
mám k citacím. Některé zdroje nejsou dobře ocitovány, např. [7] je práce bez autora, publikovaná v časopise „Manuel 
Marsilio a Laura de Vocht“. Více než polovina zdrojů není akademického původu, nejčastěji jsou to online zdroje 
s rozmanitou  důvěryhodností. Nejpodezřelejší vzorce v sekci 2.3, které pracují s jednotkami originálně (např. vzorec 
obsahující 𝒔𝒊𝒏(𝒕𝒂𝒏(… )) je evidentně nějakou aproximací, protože jedna goniometrická funkce má ve svém argumentu 
úhel, druhá bezrozměrné číslo), nejsou ocitovány. Je však třeba dodat, že autorka si jejich autorství nepřipisuje. 

 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Práce jednoznačně splnila všechny body zadání a všechny požadavky na diplomovou práci. V plnění žádného 
nároku však nevyniká, mnohé s výhradami. Za největší slabiny práce považuji chyby v matematické formalizaci a 
omezenou použitelnost mobilní aplikace. Tu autorka označila za prototyp, což značí zdravou míru sebekritiky, ne 
však dosažení očekávané kvality. 

 

K práci mám dva dotazy: 

 „Délka“ hrany v grafu je úměrná spotřebované elektrické energii. Splňuje tato metrika trojúhelníkovou 
nerovnost? Bylo by možné použít např. algoritmus A*? 

 Jaké přístupy navrhujete ke snížení času výpočtu? 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  D - uspokojivě. 
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