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K celé práci lepší OK horší nevyhovuje

Obtížnost zadání X
Splnění zadání X
Rozsah práce . . . textová i implementační část, zohlednění náročnosti X

Práce je zdařilá a plní zadání velmi dobře. Jde o webovou aplikaci, která vyžadovala implemen-
taci jak klientské, tak serverové části. Student tak prokázal schopnost použít řadu potřebných
technologií. Unikátní je srovnání postupů jednotlivých hráčů, kdy je možné porovnávat nejen
čas, ale i to, které části postupů volili závodníci shodně a které části se lišily. Porovnávat je pak
možné uběhnutou vzdálenost a převýšení a odhadovat, která volba postupu byla lepší. Zajímavá
je též analýza dohledávek. Soudě podle poznámky v závěru, o aplikaci projevil zájem svaz OB
u nás a aplikace by tak mohla mít další využití, což je též třeba hodnotit kladně.

Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje

Formální úprava . . . jazyková úroveň, typografická úroveň, citace X
Struktura textu . . . kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu X
Analýza X
Vývojová dokumentace X
Uživatelská dokumentace X



Jazyková úprava je celkově dobrá, našel jsem jen několik překlepů a gramatických chyb. Ana-
lýza problému je též zpracovaná dobře, mám k ní však přece jen několik poznámek.

• Do srovnání s existujícími aplikacemi bych navrhoval přidat http://play-map.com

• V aplikaci se nepočítá s jinými typy závodů, než běh podle kontrol v daném pořadí. Napří-
klad se neuvažují závody typu scorelauf (případně freeorder), nicméně dle vyjádření řešitele
se s podporou těchto typů závodů do budoucna počítá.

• Řešitel v sekci 3.1.1 zmiňuje o tom, že jednotlivé kontroly mohou mít rozdílně nastavené
časy. K tomu jistě může dojít, chybí mi však trochu diskuze o tom, co se stane, pokud
každá kontrola má čas nastavený jinak. Dle vyjádření řešitele se určuje jediný offset pro
každého závodníka, přičemž pokud dvě krabičky mají jiný offset vůči GPS času, může dojít
k mírnému posunutí kontroly v rámci trasy. Předpokládám, že ve většině situací tento efekt
nebude znatelný, protože je i v zájmu pořadatele, aby rozdíly v offsetech krabiček byly co
nejmenší.

• Z textu není patrné, jak se přistupuje k závodníkům, kteří byli diskvalifikovaní z důvodu
vynechané kontroly. Podle řešitele v současné verzi jsou tito závodníci z analýzy vynecháni,
nicméně v příštích verzích se již s nimi bude počítat.

Vývojová i uživatelská dokumentace jsou podle mne velmi dobře napsané a detailní.

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje

Kvalita návrhu . . . architektura, struktury a algoritmy, použité technologie X
Kvalita zpracování . . . jmenné konvence, formátování, komentáře, testování X
Stabilita implementace X

Aplikace je zpracována dobře, mám k ní jen dvě poznámky.

• V pohledu na závod, na jednotlivou kategorii je možné zapnout si pomocí ikony oka zobra-
zení záznamu trasy jednotlivých závodníků. Barva trasy je červená pro všechny závodníky,
což znamená, že pokud si v tomto pohledu zobrazím záznamy více závodníků, pak jsou
všechny červeně, což je nepřehledné. V pohledu, kdy se srovnávají běhy dvou závodníků a
postupy mezi kontrolami, dochází k barevnému odlišení a tento nedostatek tam tedy není.

• Analýza cest je implementována ve třech třídách GPSAnalysis, PathAnalysis a
SplitAnalysis. Třídy jsou bezestavové a obsahují funkce, které by podle mého názoru
bylo lepší definovat jako statické, navíc není jasné, proč třídy mezi sebou dědí, když mezi
nimi není patrný žádný vztah.

Celkové hodnocení Výborně
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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