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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Jízdní řády s odhadem zpoždění pomocí zpětné vazby uživatelů 
Jméno autora: Jan Klán 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Ivo Malý, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání hodnotím jako náročnější, jelikož bylo postaveno na správně provedeném uživatelském výzkumu, který 
zkoumal nejpalčivější problémy účastníků veřejné hromadné dopravy. 

 

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. 

Student zadání splnil bez výhrad. Podařilo se navrhnout a implementovat mobilní aplikace včetně sdíleného 
funkčního serverového pozadí a také popis fungování mechanizmů pro sběr mimořádností na trati a zpoždění 
v dopravě. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student pracoval velmi samostatně a svědomitě. Na konzultace chodil pravidelně a byl dobře připraven. Danou 
problematiku zkoumal se zápalem pro věc. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Z odborného hlediska je práce na velmi dobré úrovni a prokazuje, že student je schopen použít získané znalosti. Drobnou 
výtku bych měl k absenci detailnějších scénářů použití, které by lépe popsaly zamýšlenou funkcionalitu aplikace. Také bych 
měl výtku k popisu softwarových testů. Student uvádí, že existují, nepopisuje ale jejich výsledek. Kladně hodnotím také 
přípravu dat a aplikace pro reálné uživatelské testování v terénu. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Student použil vlastní šablonu práce. Struktura přáce odpovídá zvyklostem, ale měl bych výhradu k formátování, kdy hlavní 
kapitoly nezačínají vždy na liché stránce. Definice navržených algoritmů mohly být popsány více formálně a ne pouze volným 
textem. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
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. 
Vybrazené zdroje odpovídají řešené doméně. Asi největší výtkou je formátování zdrojů v textu, které neodpovídá normě a 
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může být zaměněno s referencemi na jiné objekty v rámci práce. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 

 
Student vytvořil základ mobilní aplikace typu klient-server, využívající serverovou část pro sdílení dat. Tato 
aplikace umožňuje sbírat a prezentovat data o mimořádnostech a zpožděních v městské hromadné dopravě. 
Řešení je dobrým základem pro další výzkum těchto fenoménů. Aplikace je zpracována kvalitně a student prokázal 
analytické, návrhové i implementační schopnosti řešení zadaných úkolů. 
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