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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    

* K zadání: s použitím komponenty pro Bing maps (kterou vhodně využil autor a která sama 

zařizuje zobrazování cest, význačných bodů cesty, apod.) a knihovny JRGPS se obsah práce 

zmenšuje vlastně jen na vytvoření wrapperu ve formě služby a tvorbu jednoduchého UI – 

přesto si ale myslím, že by i takové zadání šlo naplnit velmi kvalitním produktem zcela na 

úrovni bak. práce. 

* Aplikace vůbec neobsahuje administrační rozhraní pro správu serverové části (jak je 

požadováno v zadání) – o této funkci se práce ani nijak nezmiňuje (např. proč její není 

součástí). 

 

Celkově je práce velmi odbytá, a textová i implementační část práce ve mně vyvolává dojem, 

že se autor během 14 dní „naučil“ pracovat s Visual Studiem, Silverlightem a XML a vytvořil 

jakýsi minimalistický prototyp, který odevzdal jako bakalářskou práci. 
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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    

* Práce obsahuje obrovské množství překlepů a gramatických chyb. 

* Věty jsou často holé a nijak nenavazují na okolní text. 

* Text se často vůbec neodkazuje na obrázky (např. v kapitole 6 je první odkaz na obrázek 

6.7, tj. obrázky 6.1 až 6.6 nejsou odkazovány). 

* Obecné odkazy do knihoven zdrojů, např. „MSDN“ nebo „wikipedia“ – reference číslo [2] a 

[10]. 

* Při podrobném čtení většina textu práce neobsahuje mnoho skutečně užitečných informací – 

autor u většiny problémů vůbec nezachází do hloubky (kromě uživatelské dokumentace, která 

je na relativně dobré úrovni). 

* Analýza obsahuje množství rozporuplných informací – autor se často omezuje pouze na 

konstatování „obecných pravd“, které ovšem typicky v kontextu jeho aplikace neplatí nebo si 

je explicitně vyvrací v následujících nebo předchozích odstavcích! 

* V analýze autor velmi vágně popisuje (pokud vůbec) výběr algoritmů a datových struktur a 

návrh API (např. volba datové struktury pro reprezentaci indexů je odbyta „Pro bodová data 

se asi nejlépe jeví Region Quad Tree a KD tree.“ Proč ale nejsou uvažovány i jiné typy quad 

stromů? Jaké má RQT nevýhody vůči KD stromu?; nebo proč se řetězce s XML předávají 

zrovna jako BSTR?; atd.) 

* Chybí přesná specifikace (schéma) XML formátu pro komunikaci s knihovnou (je sice 

vypsán seznam elementů u vstupních dat, ale nikoliv jejich pořadí, či formát hodnot v nich 

předávaných; u výstupu je situace ještě horší). 

* Chybí popis jednotlivých projektů, organizace zdrojových kódů a vztahů mezi jednotlivými 

třídami a funkcemi. Jediný podobný „popis“ je vlastně obrázek 4.2. 

* U většiny metod chybí popis parametrů a návratových hodnot (v práci i v kódu) (např. 

neznámá hodnota int vracená z hlavní metody InitializeRFS). 

* Autorova nadstavba nad JRGPS je navržena velmi stavově, ale není nikde popsáno, jak na 

sobě jednotlivé globální funkce (bez návratových hodnot – výsledek se tedy někde cachuje) 

závisí a v jakém pořadí je potřeba je volat/nevolat, resp. jak získat jejich výsledky. 

 



3 / 4 

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    

* Odbyté UI + nevhodná volba Silverlightu pro zcela kompletní UI aplikace: (a) divné 

ovládání – pro vložení startu/cíle je třeba zaškrtnout „Allow add pushpins“ (pak ale nefunguje 

posun mapy – místo posunu se vloží nový bod), vložený bod nelze změnit, jen vše smazat 

tlačítkem „Clear map“, (b) výsledek hledání se nedá nijak vytisknout, ani uložit (viz např. obr. 

5.1, kde je výsledek v podokně 6 delší než pohled)!!! 

* Autor nijak nevyužívá bohatých možností technologie Silverlight pro vhodné pozicování 

prvků UI, ale všechny prvky mají pevně nastavené velikosti a pozice (tj. nelze přizpůsobit jiné 

velikosti obrazovky, apod.); navíc část je nevhodnou kombinací deklarativního a 

imperativního popisu UI. 

* Zcela chybné řešení problému s lokalizací (např. ruční napevno naimplementované textové 

nahrazování desetinné čárky za desetinnou tečku), tj. kompletní ignorování knihoven .NETu 

k tomu určených (nejspíš povede k nefungování aplikace na jiných lokalizacích Windows než 

u autora práce). 

* Pokud hledám kombinovanou cestu (MHD + pěšky, tj. hlavní těžiště práce!), tak když je 

nejvhodnější cesta pěšky, tak mě program vede nejprve pěšky na zastávku MHD a pak pěšky 

do cíle (viz obr. 6.4 – problém není v práci diskutován)!!! 

* Jako API nativní C++ knihovny je zvoleno XML (zveřejněna je jediná vstupní metoda, 

která jako parametr bere textový řetězec – XML); navíc se to v projektu ani nijak nevyužije – 

webservice překládá XML do datové struktury před přeložením do REST XML. 

* Jako výhoda je uváděno, že pro možnost použití knihovny JRGPS pro současné zpracování 

více požadavků je copy construktorem zkopírováno jádro (všechny datové struktury) pro 

každý požadavek – autor je ale v tomto směru velmi zmaten, jelikož nejprve tvrdil, že se to 

děje, později to vyvracel (pokud ke kopírování dochází, tak aplikace nebude škálovat pro větší 

množství uživatelů; pokud se ale nic nekopíruje, pak je ale zase celé toto odůvodnění v práci 

velmi nejasné). 

* Velmi stavový návrh globálních funkcí je pro danou aplikaci nevhodný. 

* Seznam zastávek se v klientské aplikaci nezískává z webové služby (jak by bylo rozumné a 

jak je běžné např. při napovídání „na googlu“ apod.) ale ze zvláštního souboru. 

* V projektech jsou na pevno nastavené cesty (tj. možno přeložit jen v konkrétním adresáři na 

konkrétním disku). 

* Projekty nejsou v 1 solution, ale ve 3, tj. při překladu je vždy třeba ručně kopírovat vzniklé 

binárky do správných adresářů. 

* V dynamické knihovně je napevno zakompilovaná cesta k mapovým podkladům do 

adresáře C:\CD\ !!! 

* Explicitně není nikde napsáno, přesně která část zdrojových kódů je převzatá a zda do nich 

bylo zasahováno. 

* Autor příliš nepoužívá pojmenované konstanty – v kódu se tak velmi často opakují 

„magická“ čísla a textové řetězce! 

* Stejný problém řešen na různých místech diametrálně odlišnými způsob a metodami (bez 

jakýchkoliv zdůvodnění). 

* V kódu nejsou skoro žádné komentáře, zcela nepřehledné pojmenování parametrů a 

proměnných (např. v UI (Silverlight) je velká část prvků pojmenována jako 

autoCompleteBox1, autoCompleteBox2, listBox1, atd. a proměnné v programu, ve kterých je 

dále zpracováván obsah valResult1, valResult2, atd.) 

* Aplikace nebyla testována (ani v simulovaném) prostředí s velkým množstvím klientů jaké 
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lze očekávat v reálném nasazení aplikace. Na základě analýzy návrhu a implementace se 

domnívám, že by aplikace v takovém prostředí nebyla schopna rozumného běhu. 

 

 

Celkové hodnocení Neprospěl(a) 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ne 

 

Datum 25. ledna 2012 Podpis 
 


