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Cílcm  pi.áce  bylo  seznámcní se  s  pi`()blematikou  a vytvoření  dynamických  pohle-
dových  map.

Úvodní  kapitola  seznamuje  čte,náře  s  cíly  a strukturou  práce.  V  násle(lujcí  kai)i-
tole se  autor věnuje vymezení pojmů  blokdiagram,  pohledová mapa,  panoramatická
mapa a globální pohledy.  Dále pokračuje popisem vzniku a vývoje pohledových map
a možnostmi  kreativity v  rámci  tvorby  pohledových map.  Kapitola Digitální mode-
lování  popisuje  možnosti  tvorby  digitálních  modelu  terénu.  Teoretickou  část  práce
autor uzavírá poclrobnýrn popisem  i)ostupu  tvorby  dynamických  pohledový map  ve
firmě  Kartografie HP.

Praktická  část  práce je  i)ředmětem  kapitoly  Tvorba  cílové  aplikace,  v  níž  autor
nejprve charaktcrizuje tok a povodí řeky Doubravy.  Dále popisuje data,  která využil

při  tvorbě  dynamick};.ch  pohledo\'`\`'ch  map,  jejich  předzpraco\rání  v  GIS  softwaru  a
samotnou tvorbu DMT.  Klíčo\.ou Částí celé kapitoly je vizualizace digitálního modelu
terénu ve 3D.  Popis `'ýsledkú práce, jejich zhodnocení a i)roblémy při tvorbě výsledné
aplikace jsou  obsaliem  kapitol.y  Diskuse  cílové  aplikacc.

Teoretická část prácc je zi)racovaná kvalitnč,  autor správně pracuje s literaturou.
Zajímavá je  zejména  kapit,ola \J'znik  a vj;'voj  pohledových  map.  Velmi  zdařilá je  též
kapitola  Současn}`.  stav  tvorb}'  d}.namických  pohledových  inap,  z  níž  je  zřejmé,  že
autor je  s  touto  problemat,ikou  dobře  seznámen.

Postup tvorby dynamických pohledových map je vhodně členěn, je napsán srozu~
mitelnč.  Autor  popisuje  a  nabízí  řešení  problematických  částí  tvorby  výsledné  ap-
likace.  Výsledky práce iia jsou  zpracovány kvalitně s výjimkou  animace sestříhané  z

původních 5 částí, ale autor tento nedostatek v práci zdůvodňuje a píše o jeho řešení.
V  bakalářské  práce mi chybí pouze možnosti využití jiných softwarů  pro  tvorbu dy-
namických  pohledovj;.ch  map.

Ke  studentovi  mám  násleclujíci'  dot,az:

Existují ještě  nějaké  další  GIS  softwar}r  (kromě  ArcGIS),  pomocí  nichž  by  bylo
možné  v}'tvářet  dynamické  polile(lové  mapy.?

Předložená bakalářská práce jc zdařilá,  doporučuji  k ji  obhajobě  a hodnotím
stupněm výborně.
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