
1 / 2 

Posudek bakalářské práce 
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy 

 

Autor práce Jakub Matěna 

Název práce Hledání dopravních spojení na základě jízdních řádů a individuální 

dopravy 

Rok odevzdání 2019 

Studijní program Informatika Studijní obor Programování a softwarové systémy 

 

Autor posudku doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Role Vedoucí 

Pracoviště KSI 

 

Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání     

Splnění zadání     

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti     

Komentář   Z uživatelského pohledu se jedná o standardní mobilní aplikaci pro plánování 

dopravy. Nicméně, student musel pracovat s několika různými datovými zdroji (jízdní řády, 

aktuální zpoždění, volná parkovací místa, znečištění ovzduší). Tyto musel integrovat. Na 

pozadí se tedy jedná o práci naprůměrného rozsahu, které student naplnil. 

 

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace     

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu     

Analýza     

Vývojová dokumentace     

Uživatelská dokumentace     

Komentář   K textové části práce nemám připomínek, neboť veškeré moje připomínky 

student již zapracoval v průběhu svých prací. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie     

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování     

Stabilita implementace     

Komentář   Aplikaci lze nainstalovat (Android) a vyhledávat spojení. Nepodařilo se mi 

využít funkcionalitu k plánování jízdy autem do Prahy, neboť aplikace hlásí, že nemůže 

zjistit aktuální polohu (i když jsem povolil). Nicméně i tuto funkcionalitu jsem viděl 

funkční v průběhu prací a proto nemá valný dopad na mé celkové hodnocení. 
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Celkové hodnocení Výborně   

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 
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