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7adání průměrně náročné

Diai;ňó,,5 aiái. pr"."ntuiÁ-/iiiÁi,áieiáma publikace geodat v prostředí internetu s využitím komerčních i nekomerčních

technologií. Zadání práce je průměrně náročné - pro jejízpracování byly využity metodiky a postupy dostupné na internetu.

Přínosem ie aplikace těchto metodik publikace 6 7p16covánídat pro konkrétní potřeby historického atlasu.

splncni'aaani splněno
Posud'te, zda předtožená zóvěrečnú próce sptňuje zodóní. V komentóři případně uvedte body zadóní, které nebyly zcelo

Cfle práce isou definovány jako odstavecv úvodu. Tyto cíle bylyv rámci práce

Zvolený postup řešení
Posud?e, zda student zvolit spróvný postup nebo metody řešení.

šiua.ni provedl rešerši dostupných technologiípro publikaci geodat formou mapov1ich aplikací, přehledně porovnaljejich

vlastnosti a následně vybral technologii openLayers jako tu, kterou použil pro tvorbu výsledné mapové aplikace. Jelikož

většina vstupních dat byla v datovém formátu firmy ESRI, bylo třeba představit (celkem pracnou) metodiku pro jejich

konverzi tak, aby data byla dále vyuŽitelná v systému open

správný

odborná úroveň B - velmi dobře
Posud?e úroveň odbornosti zóvěrečné próce, využití znalostí získoných studiem a z odborné literotury, využití podklodů.

Práce je na velmi dobré odborné úrovni - autor využil zejména online zdroje' Celkový počet literárnízdrojů však oponentovi
přijde na zpracovánídiptomové práce příliš nízký (celkem pouze 10 zdrojů). Autor při zpracovávání práce vhodně využil

znalosti získané studiem a bvl tak schopen aplikovat metodiku popsanou v práci.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře
Posudte spróvnost použÍvóní formótních zópisů obsažených v próci' Posudte typogrofickou a jazykovou strónku próce o její

ce I kovo u sro z u mite I nost
Práce je napsaná srozumitelně a čtivě. oponent má pouze rnihrady k definici cílů práce, které by měly mít svou vlastní

tolu. Dále v práci postrádá kapitolu Diskuze (i když ta je částečně obsažena v závěru).

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře
Vyjódřete se k oktivitě studenta při získóvónÍ a využívóní studijních materiólit k řešení závěrečné próce. Posud?e výběr
pramenů. ověřte, zda nedošlo k porušení citačnÍ etiky a zda jsou bibliografické citace úplné o v souladu s citačními

zvyklostmi.

Citace využívají platnou citační normu, nicméně pro zpracovánídiplomové práce by oponent očekával širší seznam použité

literaturv - než prezentovaných 10 zdrojů.

Další komentáře a hodnocení
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llI. cELKoVÉ HoDNocEN[ orÁzrv K SBHAJ9BĚ, ruÁvRn KLAslFlKAcE

Shrňte ospekty zóvěrečné próce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. tJved'te případné otózky, které by

mět student zodpovědět při obhajobě zóvěrečné próce před komisí'

Předložená práce představuje modernítrend přenosu klasické ,,papírové kartografie" do digitálního světa

internetu. Autor představil několik možných variant řešení a pro vlastní realizaci zvolil metodiku openLayers,

která svůj účel splnila (a navíc je zdarma).

V tomto bodě musím napsat, že práce až tak nesplnila mé očekávání- autor na úvod představil možné metodiky

řešení- komerční i nekomerční, vypsal plusy a mínusy a z toho udělal závěry (a použil openLayers).

Představená metodika práce (včetně metody konverze dat) vyžaduje využitídalších externích softwarů, aby bylo

moŽné převést data z formátu ESR| do dat využitelných openlayers. Tento převod není úplně jednoduchý a je

otázkou, jestli se představená metodika nakonec použije pro převod všech dat Historického atlasu do online verze

(navíc s příchodem nové verze jednoho z použitích SW může být vše jinak).

Nevím - a toto je otázka do diskuze _ proč autor nevyuŽil pro tvorbu metodiky (nebo ji nezařadil jako alternativu

k openLayers) ESR| Story Maps, která je uživatelsky přijatelnější, nevyžaduje složité převody dat a navíc FSV ČVUT

má v rámci své licence přístup na tuto technologii zdarma.

Výsledná mapová aplikace, která vznikla jako výsledek této diplomové práce je sice funkčnía splňuje podmínky

zadání, nicméně graficky připomíná mapové aplikace, které vznikaly někdy před 10 lety, a nepřijde mi pro

uživatele atraktivní. Mnohem více bych přivítal převod dat do technologie StoryMaps, které uživatele interaktivně

provede postupem bojů v rámci Česko-uherské války, doplněné např. o další podpůrné materiály a textové

informace' V tomto ohledu působí mapová aplikace velmi ,,staticky".
V tuto chvíli se tedy otevírá další otázka - jestli autor neměl do srovnání namísto StoryMaps zařadit ,,klasické"

mapové aplikace tvořené v ArcGlS APl for JavaScript v rámci ArcGlS online - protoŽe v tento okamŽik by vznikla

mapa podobně ,,statická" (bez přidaného příběhu) jako ta vytvořená v rámci openLayers.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře.
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