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Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání bylo splněno. Byla implementována aplikace pro zobrazení aktuálních poloh vozů příměstské dopravy, která je
použitelná na požadovaných zařízeních. Z dat se napočítávají statistiky a aplikace provádí také predikce zpoždění spojů.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 75 (C)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Písemná práce splňuje požadované náležitosti, byť je rozsahem na spodní hranici. Je logicky strukturovaná, jednotlivé
kapitoly na sebe navazují. Práce obsahuje několik překlepů a gramatických chyb, které nemají vliv na pochopení obsahu.
Typograficky práce splňuje požadavky a autor cituje korektně a uvádí zdroje, které jsou relevantní. Využité knihovny jsou
použity v souladu s licenčními podmínkami.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 90 (A)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Kód je přehledně strukturován a dostupný na githubu. Mínusem je hardcodovaný protokol http a některé lokalizovatelné
hlášky. V práci chybí instalační příručka, kterou ale po odevzdání student nahrál na github. Funkcionalita odpovídá zadání.
Vybrané komponenty jsou v souladu s požadavky a mají vhodné licenční podmínky
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

95 (A)

Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.



Komentář:
Výsledkem je portál, který v nejbližších dnech zpřístupníme veřejnosti. Vše je pod GPLv2, tudíž dostupné všem. Navržené
řešení je otevřené a mohou ho začít využívat další města, která by chtěla zpřístupnit polohy vozů MHD. Drobnou vadou je
trochu nižší úroveň dokumentace. Prediktor zpoždění umožní lidem lépe optimalizovat příchody na zastávku, nicméně
naměřená zpoždění, až na kritické situace, dosahovala jen malé jednotky minut.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 5:

5.    Aktivita a samostatnost
studenta

5a:
1=výborná aktivita,
2=velmi dobrá aktivita,
3=průměrná aktivita,
4=slabší, ale ještě dostatečná aktivita,
5=nedostatečná aktivita
5b:
1=výborná samostatnost,
2=velmi dobrá samostatnost,
3=průměrná samostatnost,
4=slabší, ale ještě dostatečná samostatnost,
5=nedostatečná samostatnost

Popis kritéria:
V souvislosti s průběhem a výsledkem práce posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda byl na
konzultace dostatečně připraven (5a). Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce (5b).

Komentář:
Se studentem jsme se pravidelně scházeli a vždy domlouvali další postup. Pravidelně plnil zadané úkoly, chodil včas a
přicházel s vlastními nápady na zlepšení.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 86 (B)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

Text hodnocení:
Práce se sestává ze dvou částí. Písemná část je na hranici požadovaného rozsahu a některé kapitoly by mohly být rozšířeny.
Chybějící je instalační a uživatelská příručka, která by u SW díla měla být součástí přílohy. Studentovo zaměření je ale
znalostní inženýrství, proto je toto možné pochopit, navíc instalační příručka byla na github dodána. Experimenty s
určováním zpoždění jsou popsány srozumitelně a v závěru student vše podstatné shrnuje.
Druhá část práce je SW, kde bylo zadání beze zbytku splněné, dílo je funkční a věřím, že se stane, pokud bude řádně
dodokumentováno, základem pro města, která ještě portál pro zobrazování poloh MHD nemají. Je totiž zdarma, napsáno v
moderních technologiích a s otevřeným zdrojovým kódem.

Podpis vedoucího práce:


