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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práci považuji za náročnou. K vyřešení úlohy autorka musela zvládnout širokou škálu technologií a
nástrojů: mobliní síť GSM, časovou geografii, práci s prostorovými daty, nástroje pro programování i
pro ukládání a dotazování prostorových dat. Autorka splnila úkoly specifikované v zadání. Práce má
návaznost na výzkum v oblasti využití komunikačních, informačních i geoinformačních technologií
pro monitorování a modelování mobility lidí v prostoru i čase.

2. Aktivita studenta během řešení.
Autorka pracovala v průběhu řešení tématu aktivně a samostatně, byla v pravidelném kontaktu s
vedoucím práce. Na konzultace chodila připravená, s jasně formulovanými problémy a dotazy.

3. Aktivita při dokončování.
V samém závěru se autorka dostala do časové tísně, ale práci zvládla odevzdat v termínu. Bohužel se
to ale podepsalo na jisté nedotaženosti formálního zpracování textu diplomové práce.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Výsledky dosažené autorkou jsou relevantní, jsou autorkou správně interpretované a odpovídají
předpokladům. Dosaženými výsledky autorka prokázala funkčnost vytvořeného programového
řešení.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší nové a ověřené poznatky o možnosti využití dat generovaných základnovými stanicemi
GSM sítí pro monirovoání mobility lidí ve sledovaném prostoru. Výsledky práce jsou prakticky
uplatnitelné při dalším výzkum v oblasti sledování mobility lidí.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Nerozumím důvodu zařazení prvních deseti odkazů v seznamu literatury. Jedná se o pozůstatek vzorů
z šablony pro zpracování textu diplomové práce? Výběr ostatní literatury považuji za adekvátní. V
práci však postrádám odkazy na tyto literární prameny.

7. Souhrnné hodnocení.
Práci považuji za přínosnou. Autorka jí prokázala schopnost zvládnout řešení poměrně složitého
problému a nastudovat si k tomuto účelu i oblasti, se kterými se v rámci studia buďto nesetkala
vůbec, nebo jen okrajově. Předloženou práci proto hodnotím (i přes určité nedostatky ve formálním
zpracování) jako výbornou.

8. Otázky k obhajobě.
Nemám otázky.
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