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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Nástroj na zobrazování interaktivních plánků budov ČVUT FEL 
Jméno autora: Adam Kovář 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Fryč 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce je náročnější, vyžaduje od studenta dobrou znalost webových technologií, problematiky hledání cest v grafu a 
algoritmů na hledání cest. 

 

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. 

Práce splňuje všechny body zadání a rozšiřuje je nad rámec bakalářské práce. Implementační část práce bude přínosem 
pro fakultu. 

 

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 pravidelně konzultoval a na konzultace chodil vždy připraven. Student do práce vložil své vlastní myšlenky a 
nápady nad rámec zadání práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student zpracoval srovnání algoritmů na hledání cest ve specifických podmínkách fakulty. Definování speciální funkce na 
zvýhodňování různých způsobů přesunu mezi patry (schodiště, výtahy, páternoster) student prokazuje schopnost aplikovat 
získané zkušenosti ze studia na reálné problémy. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň je vyhovující pro bakalářskou práci, nicméně se v práci nachází několik typografických chyb. Rozsah textu 
odpovídá rozsahu textů bakalářských prací. Po formální stránce je práce na vysoké úrovni. 

 

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. 
Student vhodně označuje všechny citované pasáže a pasáže v nich vycházel z cizích zdrojů. Citace jsou zapisovány korektní 
formou. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Úroveň implementační části je na velmi vysoké úrovni a pro nasazení na fakultě zbývají pouze malé dílčí kroky na kterých 
jsme se dohodli, že nebudou součástí práce. Student si po celou dobu práce počínal velmi svědomitě a výsledkem je 
mimořádně kvalitní bakalářská práce  

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Student pracoval po celý čas práce aktivně, svědomitě a samostatně. Jeho práce je skvělou ukázkou, jak má 
vypadat implementační bakalářská práce a jak se má student postavit k zadání.  Text práce lze považovat za 
výbornou ukázku dokumentace softwarového projektu, výstup práce je téměř hotová aplikace.  

 

Vzhledem ke kvalitě práce a přínosu výstupu této práce pro fakultu bych rád komisi doporučil navržení práce na 
cenu děkana. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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