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ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název práce:  GIS aplikace pro podporu spolupráce při územním plánování 
Jméno autora: Jakub Hodek 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav přístrojové a řídicí techniky 
Oponent práce: Bc. Matyáš Procházka 
Pracoviště oponenta práce: Belcode s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce hodnotím jako lehce náročnější, neboť k jeho splnění je potřebný široký přehled o aktuálních 
technologiích od serverové části po klientskou a znalost nástrojů s podporou správy prostorových dat. 

 
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 práce bylo splněno v plné míře. 

 
Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Autor práce postupoval logicky a jednotlivé kapitoly na sebe rozumně navazovaly. Nejdříve prozkoumal dostupné 
technologie pro vývoj, specifikoval požadovanou funkcionalitu a na základě této analýzy navrhl vhodné řešení. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V práci byly prozkoumány moderní technologie a přístupy pro vývoj webových aplikací od vývoje po nasazení s adekvátní 
mírou detailu. Jednotlivé kroky při návrhu řešení byly řádné zdůvodněné. Autor prozkoumal různé aspekty daných 
technologií, kde jsem osobně uvítal třeba i ohled na podporu komunity, která je v praxi často důležitá. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje mírné množství pravopisných a gramatických chyb. Za hlavní nedostatek bych považoval časté opakování 
stejných slov, které ubírá kvalitě jinak čtivému textu. 
 
Například název kapitoly 4.4.1 „Ukládání soborů“ či opakování slova „možný“ v úvodu: „...zvolím možný databázový 
systém, navrhnu možné softwarové řešení...“ 

 
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. 
Práce obsahuje nadprůměrné množství zdrojů a citací, ovšem velká část z nich je přítomna kvůli zmínění určité 
knihovny/nástroje. Zdroje povětšinou odkazují na oficiální stránky projektů. Vše je řádně označeno. 
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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. 
Nepísemná část práce (backend aplikace) je naimplementována na velmi vysoké úrovni. Kód je čitelný, přehledně 
strukturovaný a bez potíží pochopitelný. Oceňuji vydání se cestou microservices (mikroslužeb) pro možný budoucí rozvoj. 

 
 
 
 
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. 
 
Práce jako celek je velmi kvalitní, autor ukázal široký přehled o moderních technologiích a celkovém vývoji 
webových aplikací. I přes jisté stylistické nedostatky hodnotím předloženou závěrečnou práci klasifikačním 
stupněm  A - výborně. 
 
Otázky: 
Co je potřeba udělat k úspěšnému dokončení aplikace a nahrazení původní verze touto novou? 
Jakým způsobem byste vytvořenou část aplikace otestoval pro použití v produkci? 
 
 
 
Datum: 23.6.2021     Podpis: 


