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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   Úkolem práce Michala Křepelky bylo implementovat vyhledávač spojů v hromadné dopravě, který
po přípravné fázi na stolním počítači pracuje na mobilních zařízeních i bez připojení k Internetu. Práce zadání 
zcela splňuje, i když během návrhu a vývoje autor zjistil, že realistické sítě dopravy jsou výrazně složitější a 
rozsáhlejší, než jsme očekávali. Autor se s překážkami postupně vyrovnal, byť je na výsledné aplikaci patrné, že 
na některé pro praxi podstatné úpravy již „nezbyly síly“. Mám na mysli zejména dobu načítání databáze 
v mobilu, jak i autor ve své práci zmiňuje. Přestože výsledná aplikace z více důvodů není v praxi použitelná (mj. 
poskytovatel v průběhu řešení zamezil další čerpání dat o dopravní síti), zadání plní bez výhrad a dokládá, že 
Michal Křepelka se umí i s nečekanými překážkami dobře vyrovnat.   

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     Na práci velmi kladně hodnotím rešerši přístupů k hledání v dopravních sítích a velmi 
podrobný a dobře ilustrovaný popis zvoleného přístupu přestupních vzorců.   

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        

Celkové hodnocení Výborně  
Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano
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