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Cílem hodnocené diplomové práce bylo studium metod na vizualizaci GPS tras, identifikace vlastností 
existujících přístupů a návrh vlastního řešení včetně jeho prototypové implementace. Konkrétně se práce 
měla zaměřit na analýzu jednotlivých tras, vzájemné porovnávání více tras a identifikaci vlastností velkých 
kolekcí tras. Toto zadání bylo řešitelem splněno. 

Model tras je založen na sekvencích bodů na mapě, které jsou doplněny o čas, nadmořskou výšku 
nebo i jiné další atributy. Cílem je navrhnout vhodné vizualizace těchto tras pomocí existujících mapových 
podkladů nebo různých diagramů tak, aby uživatel mohl snadno získat nejdůležitější informace o těchto 
trasách a zároveň nebyl zahlcen jejich množstvím nebo nepřehledností. Nejenom z tohoto důvodu se při 
řešení všech dílčích problémů předpokládá nejprve fáze čistění dat a jejich následné obohacení. Konkrétně 
autor navrhuje řadu rozšíření existujícího algoritmu, díky nimž je možné redukovat počet bodů na trase 
s maximálně věrným zachováním jejího původního tvaru nebo detektovat skoky či zastávky na trasách. 

Analýza existujících přístupů se zabývala převážně jen dostupnými aplikacemi a nikoli hlubší diskuzí 
teoretických poznatků a přístupů. Hlavní detekované vlastnosti těchto aplikací však byly zřetelně vztaženy 
k cílům práce a obhajují je. Zejména je nutné vyzdvihnout praktickou motivace práce, která se zabývá zcela 
aktuálními nedostatky existujících přístupů a která je dále podložena řadou příkladů užití a očekávanou 
poptávkou uživatelů. Práce není založena na žádném složitějším formálním modelu a ani nelze 
předpokládat potřebu rozsáhlejších znalostí nebo teoretického zázemí. Text práce tak není zpracován 
formálním způsobem a občas obsahuje i určité vágní výrazy. Na druhou stranu autorův výklad neobsahuje 
žádné věcné chyby a učiněná rozhodnutí jsou bez nepřesností odůvodňována. Pozitivem je také předložení 
a diskuze celé řady krajních situací, navíc kvalitně dokreslených pomocí konkrétních příkladů. 

Teoretická složitost práce nebo formální přínosy navržených rozšíření nejsou velké. Jako hlavní přínos 
celé práce však lze považovat ucelenou implementaci. Ta přesahuje požadavky kladené na pouhý prototyp, 
a představuje tak řešení okamžitě použitelné v praxi. Systém je založen na modulech, které jsou schopny 
spolupracovat s běžně používanými programy Sport Tracks a Google Earth. Kromě zdrojových kódů je 
k dispozici rovněž vývojová dokumentace i uživatelská příručka. Slabší stránkou je však nepřehlednost 
konfiguračního formuláře a možná komplikovanější použití aplikace. Kvalita a přívětivost výstupních 
vizualizací je ale zjevná a jak autor sám dodává, tento závěr potvrzuje i zájem skutečných uživatelů. 

Celkový rozsah práce odpovídá průměru a práce rovněž obsahuje všechny očekávané části. Větší 
pozornost však mohla být věnována struktuře práce. Některé její části totiž nepůsobí konzistentním 
dojmem nebo by mohly být výrazně redukovány se zachováním vypovídající informační hodnoty. Poměrně 
často se také napříč textem zbytečně opakují některé zcela zjevné myšlenky nebo předpoklady. Lepší 
čitelnosti některých částí práce by také pomohlo lepší rozvržení přiložených obrázků. Práce samotná je 
napsána v českém jazyce a obsahuje poměrně velké množství gramatických chyb, byť jde téměř výlučně jen 
o chybějící nebo naopak přebývající čárky v souvětích. Občasné typografické chyby pak pravděpodobně 
vznikly jen špatnou sazbou textu. 

Práce jako celek požadavky na diplomovou práci kladené splňuje, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 V Praze dne 24. 8. 2012 

 

  Mgr. Martin Svoboda 

  KSI MFF UK 


