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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   Hlavním cílem práce bylo vytvořit nástroj pro automatickou analýzu, porovnání a 
vizualizaci postupů závodníků v orientačních sportech. To se beze zbytku podařilo. Po 
teoretické stránce je nejzajímavější nasazení Needleman-Wunschova algoritmu, používaného 
v bioinformatice pro zarovnávání nukleotidových sekvencí, k určení úseků, ve kterých 
vybraní závodníci volili stejný postup.  Praktickým výsledkem práce je poměrně rozsáhlá 
webová aplikace pro vizualizaci výsledkových dat, analýzu GPS záznamů a vyhodnocení 
chyb závodníků. Po rozšíření o další funkce (jež nebyly součástí zadání) jako je animace, GPS
tracking a porovnání v reálném čase, se aplikace může stát jedním z hlavních nástrojů 
používaných v orientačních sportech (nejen) v ČR.

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   Po formální stránce práce splňuje všechny požadavky na bakalářskou práci, 
obsahuje jen minimum jazykových chyb. Práce je přehledně strukturovaná, obsahuje 
srozumitelný úvod do problematiky a přehled stávajících nástrojů. Dostatečná pozornost je 
věnovaná nepřesnosti GPS dat a možnostem, jak se s ní vyrovnat. Analýza řešení na základě 
Needlemanova-Wunschova algoritmu zmiňuje její omezení pro srovnání více závodníků 
najednou. Kapitoly o architektuře a implementaci webové aplikace poskytují přehled o 
provázání s dalšími technologiemi. Poslední kapitola slouží zároveň jako základní uživatelská 
dokumentace. V závěru autor zmiňuje zajímavé možnosti, jak práci dále plánuje rozvíjet.
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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   Aplikace je postavena podle návrhového vzoru Model-View-Controller v rámci 
frameworku ASP.NET Core MVC. Používá řadu technologií, jejichž nasazení je v práci 
podrobně zdůvodněno. Pracuje s mnoha standardními formáty dat (GPS data, mapová a 
traťová data, výsledková data), data získává přes externí API z dalších serverů. Při testování 
webové aplikace jsem nezaznamenal sebemenší problém s implementací. Některé součásti 
uživatelského rozhraní by si možná zasloužily dalších úprav, např. podle zpětné vazby od 
Českého svazu orientačních sportů.

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne
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