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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 
Oponent práce: Ing. Ondřej Votava 
Pracoviště oponenta práce: Katedra telekomunikační techniky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma práce v sobě kombinuje dvě úlohy – serverovou a klientskou aplikaci. Každá z nich by mohla tvořit samostatnou 
bakalářskou práci. 

 
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. 
Všechny úkoly zadání byly zcela splněny.  

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autor postupoval standardní cestou, od analýzy přes návrh řešení až po samotnou implementaci. V kapitole Návrh řešení 
autor představuje hotové grafické rozhraní – zde mi chybí diskuze či rešerše, jak by mohly být dané prvky na stránce 
rozvrženy a zobrazeny. Částečně je toto v práci obsaženo díky výstupům z uživatelského testování. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Autor se při návrhu správně zaměřil na volbu vhodného algoritmu pro hledání cesty mezi dvěma místy. Porovnáním 
vhodných algoritmů a jejich chování ve specifickém prostředí budov ČVUT FEL a definováním funkce zvýhodňující schody, 
páter nostery či výtahy podle nutné vertikální vzdálenosti prokázal autor odbornou znalost získanou studiem.   

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah textu práce je odpovídající, formální zápisy jsou přehledné, tabulky a grafy vhodně doplňují text práce. Uvítal bych 
důsledné rozlišování asymptotických složitostí. V jednom odstavci se hovoří o časové, v dalším o paměťové a nikde není 
použito slovo časový či paměťový. Při porovnávání dvou algoritmů je toto míchání velice matoucí. Bohužel se autorovi 
nepovedlo vyvarovat se překlepů, není jich mnoho, ale kazí dojem. Stejně působí typografické chyby jednoznakových 
předložek na koncích řádků. 

 
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. 
Citace jsou použity vhodně a jejich množství je odpovídající rozsahu práce. 
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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. 
Výstup bakalářské práce má velice blízko k produkčnímu nasazení. Mapové podklady lze aktualizovat průběžně a zakompo-
nuje-li autor do programů požadavky/návrhy na zlepšení, které vzešly z testování, nebude nic bránit nasazení aplikace do 
ostrého provozu.   

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Bakalářská práce popisuje dobře vedený softwarový projekt. Autor správně popisuje, co ho vedlo k důležitým 
architektonickým rozhodnutím a předkládá téměř hotovou aplikaci. Rozsah implementace je nadprůměrný, 
použité jazyky a frameworky jsou dnes velice oblíbené a k tomuto typu projektu určené. 
 
Na autora mám následující doplňující otázky: 

• Uvažoval jste i nad jinými NoSQL databázemi, např. CouchDB? 
• Vzhledem k relativně malému počtu POI a místností, jak náročné by bylo předpočítat všechny možné cesty 

(např. v rámci jedné budovy nebo jednoho patra)? 
• Jaké úpravy je nutné provést, aby aplikace – bez modulu pro Usermap – mohla pracovat offline? 

 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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