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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Správa velkých dat z dopravních senzorů pomocí jejich vizualizace 
Jméno autora: Bc. Lucia Semanová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačové grafiky a interakce 
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Čmolík, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra počítačové grafiky a interakce 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Autorka se měla seznámit s vizualizací geografických dat, analyzovat existující metody a aplikace pro vizualizaci 
a správu dat z dopravních senzorů. Dále autorka měla analyzovat existující mapové platformy a vyhodnotit je 
z hlediska vhodnosti pro vizualizaci dat z dopravních senzorů. Na základě analýzy měla autorka navrhnout a 
implementovat hi-fi prototyp (prototyp s vysokou věrností) klientské strany aplikace pro správu dopravních 
senzorů a vizualizaci dat z těchto senzorů. Výsledná aplikace měla být otestována pomocí testu použitelnosti s 6 
až 10 participanty.   

 

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. 

Zadání bylo splněno. Autorka nad rámec zadání navrhla a implementovala vizualizaci vývoje dat z dopravních senzorů 
v čase. Výsledná aplikace není hi-fi prototypem, ale skutečnou aplikací, kterou je s trochou úsilí možné napojit na reálná 
data. 

 

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. 
Autorka svou práci řešila aktivně a samostatně. Svou práci se mnou pravidelně konzultovala. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odbornou úroveň práce hodnotím jako výbornou. Autorka nejprve provedla výzkum mezi potenciálními uživateli 
navrhované aplikace a zjistila jaké požadavky na aplikaci mají. Na základě uživatelského výzkumu vytvořila autorka práce 
tzv. persony a scénáře. Dále autorka práce definovala, jaká data uživatelé potřebují k analytické činnosti a jaké vizualizační 
úlohy mají podporovat vizualizace dat. Autorka dále analyzovala existující řešení pro analýzu dat z dopravních senzorů a 
vyhodnotila je vzhledem k požadavkům potenciálních uživatelů. Nakonec autorka práce analyzovala vizualizační techniky 
vhodné pro vizualizaci velkého množství dopravních senzorů na mapě a platformy poskytující mapové podklady. Na 
základě analýzy autorka navrhla a implementovala aplikaci pro vizualizaci velkého množství dopravních senzorů a hustoty 
dopravy na mapě a vývoj hustoty dopravy v čase. Výslednou aplikaci autorka otestovala pomocí testu použitelnosti s devíti 
participanty, tento test vyhodnotila a na základě výsledků navrhla úpravy aplikace.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Text práce je přehledný, dobře strukturovaný a obsahuje všechny potřebné části. Po jazykové stránce je text práce na 
velmi dobré úrovni. Oceňuji, že autorka napsala text své práce v anglickém jazyce.  
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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. 
Autorka využila doporučenou literaturu a další literaturu aktivně vyhledávala. Literatura je korektně uvedena v seznamu 
literatury. Do seznamu literatury je z textu práce korektně odkazováno. 

 

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. 
Žádné. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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