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OPONENTSKÝ POSUDEK
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Štibrocha Jméno: Eduard Osobní číslo: 474863
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Civilní nouzové plánování
Název práce: Využitelnost čárových kódů v evidenčním procesu evakuace obyvatel

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30 bodů)*

19

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 20 bodů)* 5

3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů)*

7

4. Rozsah  realizačních  prací,  aplikovaných  vědomostí  a  znalostí,  úroveň  metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 40 bodů)*

19

5. Celkový počet bodů 50

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.

III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. Proč ukládáte data jako prostý text bez vnitřní struktury? Nebylo by vhodnější použít nějaký objektový zápis?

2. Zvažoval jste užití číselníků?

3. Jak se vyrovnáváte s historickým, kulturním a sociálním přesahem vašeho návrhu? Dovedu si představit, že nejen
jednotlivci, ale celé skupiny obyvatel se budou "značkování" bránit, a to z často filozoficky relevantních důvodů.
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IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ ❏ X ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Student pan Eduard Štibrocha ke své práci jistě přistoupil s nadšením bohužel však i s řádnou dávkou naivity.
Přestože jsou jednotlivé části zpracovány precizně a z formálního hlediska lze práci vytknout jen obvyklé a málo
důležité nedostatky, tak předloženému materiálu chybí komplexita a skutečné porozumění dané problematice.

Toto mi, prosím, dovolte demonstrovat na citaci ze str. 58: "Spojení se serverem bude probíhat prostřednictvím
koncových počítačů, na kterých budou evidovány evakuované osoby, mobilní zařízení umožní po přečtení QR kód
[sic] editaci." Toto tvrzení by bylo pravdivé, kdyby autor pracoval s unikátním identifikátorem, ale při práci s daty
zakódovanými v QR kódu toto nejde bez opětovného přegenerování/vytištění kódu, nebo ztráty tzv. "unikátního
zdroje pravdy", což bude mít za následek, že se v systému budou současně pohybovat entity s různě aktuálními
daty.

Autor navrhuje zcela nesystémové řešení, které může fungovat jen v omezeném rozsahu u nekritické činnosti typu
spolkové půjčování vodních šlapadel nebo bojovka skautského oddílu, ale pro krizovou situaci vyžadující robustní
řešení je zcela nedostatečné.

Dovolte mi má výše uvedená slova ilustrovat citací ze str. 77: "Je těžké odhadnout, kolik by stál vývoj takové
aplikace, ale lze tvrdit, že potřebnou aplikaci je schopen napsat student Fakulty informačních technologii [sic] třeba
jako svou diplomovou práci." Jen v tomto prohlášení autor zanedbává několik věcí: 1) Software není jendorázová
záležitost, potřebuje podporu, opravu chyb, bezpečnostní aktualizace, úpravy. 2) Software sám nestačí, jsou potřeba
adekvátní technologie a infrastruktura. 3) Aby takový informační systém mohl být v prostředí státní správy nebo
místních samospráv nasazen potřebuje být řádně atestován a splňovat i další požadavky zákonu č. 365/2000 Sb. To
vše je zcela nad rámec požadavků na absolventskou práci studenta FITu.

Výsledky práce jsou pak dle mého názoru značně zatížené kognitivním zkreslením. Toto je patrné třeba při výběru
položek SWOT analýzy a nastavení jejich váhových koeficientů.

Ač práce není v žádném směru odbytá a ač v ní autor demonstroval, že ovládá a docela správně aplikuje analytické
a výzkumné metody, tak předložený materiál nemohu hodnotit vyšším než uděleným počtem bodů. Zadání bylo
splněno, a tak práci doporučuji k obhajobě.

Jméno a příjmení: Ing. Václav Navrátil
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
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