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Bakalávrská práce Pavla Bř.ichnáče na téma Webové technologie pro on-Iine GIS na příkladu vybraných

Junkct' má  celkem  53  stran  a  kromě  vlastního  textu  obsahuj.e  i  zadáni'  práce,  dvojjazyčný  abstrakt,
obsah,  seznam  zkratek, seznam  obrázků, seznam  tabulek,  seznam  použitých  zdroj.ů  a  seznam  při'loh.

Práce je přehledně strukturována a má  pečlivou typografickou úpravu.

Autor  si  v práci  stanovil  za  cíl  zmapování  současných  webových  technologií  a  sjejich  použiti'm  na

příkladu vybraných funkcí navrhnutí postupu pro vytvoření  on-Iine GIS řešeni'.

Samotný text práce je rozdělen do šesti kapitol, kterými jsou  Úvod, On-line GIS, Webové technologie,

Metodika,  Návrh on-line GIS a Shrnutí.

Po  krátkém  úvodu  do  problematiky  následuje  jedna  ze  stěžej.ních  kapitol,  On-line  GIS.  Autor    vní

podává  definice  pojmů  spoj.ených  s termi'nem  ,,on-line  GIS`',  diskutuje  motivy  pro jeho  zaváděni'  do

praxe  a  definuje  kli`čové  vlastnosti  on-Iine  GIS.   Kapitola   rovněž  představuje  funkce,   které   budou

použity  pro  ilustraci  fungování  on-line  GIS.  Autor  si  zvolil  základní  geoprocesingové  funkce,    které

jsou  ve  všech  rozši'řených  GIS  softwarech  nazývány  stejně  a  di'ky  své jednoduchosti    maji'  i  stejnou

funkčnost  -  clip,   split,   erase,   identity,   intersect,   union,   merge  a   buffer.     Pro   každou  funkci  je

k dispozici popis jej.Í činnosti společně s doprovodnou ilustrací.

V kapitole  Webové  technologie  j.sou  představeny  technologické  pili'ře  fungováni'  webových  služeb,

postavených  na  symbióze  programovací j.azyk -databáze -aplikačni' server.  Nebyla  opomenuta  ani
sít'ová  infrastruktura  j.ako  nezbytný  předpoklad  fungování jakékoli  architektury  typu  klient  -server.

Autor se  nezalekl  ani takových  podrobnosti' jakými jsou  linkové  protokoly a  dokonce  i fyzická  vrstva.

Na tomto místě drobná připomi'nka:  když autor rozděluje optická vlákna na jednovidová a vi'cevidová,

mohl  by v krátkosti  vysvětlit  rozdi`ly  mezi  nimi.  Dále  v kapitole j.sou  diskutovány  relační a  objektově

orientované databázové  platformy a  poskytnut je  i  přehled  programovacích jazyků  používaných  pro

vývoj webových aplikací.
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Kapitola  Metodika  si  klade  za  ci'l  porovnat  možná  řešeni' a j.ejich  využitelnost  pro tvorbu  on-line  GIS.

Autor pro své hodnocení programovaci'ch jazyků, webových serverů a databázových systémů přebi'rá

hodnoti'ci'  kritéria  definovaná  v projektu  CASCADOSS -  mj.  i  dokumentaci,  podporu,  přenositelnost,

rozšiřitelnost, bezpečnost a dalši'. Jak autor správně uvádi', neexistuje jediné ,,to pravé" řešení, vždy je

potřeba zohlednit možnosti a požadavky organizace, která daný produkt bude využi'vat.

Nejdůležitěj.ší součásti'  práce je  kapitola  Návrh  on-line  GIS.  Autor  zde  předkládá  schémata  možných

řešeni' on-line GIS  založených  na  standardu  WPS  společně  s při'kladem  XML  požadavku  na  provedeni'

funkce na  vzdáleném serveru.  Diskutován j.e  při'pad,  kdy je uživatel  připojený přes tenkého i tlustého

klienta. Autor nevynechal ani dotazováni' katalogů služeb a dat, které je mnohdy opomi'jeno, přestože

j.e   stěžejní  součástí  celého   procesu  -  abychom   mohli   provádět  jakékoli   distribuované   operace,
musíme nej.dři've zj.istit,  kde jsou jaká data  k dispozici a j.aké funkce se nabi'zejí pro jejich zpracováni'.

Problematika  distribuovaných služeb a jejich sdi'lení j.e v současné době mimořádně aktuálni', zejména

v souvislosti   s implementaci'  směrnice   lNSPIRE,   která   upravuje   při'stup   k prostorově  definovaným

datům   vrámci    Evropské    unie.    Bohužel    vpraxi   se    ukazuje,    že   ani    použiti'   poměrně   striktně

definovaných  OGC  standardů,  kterými  jsou  např.  WMS,  WFS,  WCS,  CS-W,  WPS  a  další,  nezaj.išt'uje

hladkou  komunikaci  mezi  jednotlivými  produkty  různých  výrobců.  Autorem  předkládaný  návrh  on-

line GIS je v dnešní době provozuschopný opravdu jen za  použití přesně vybraného software. Obecná

funkčnost  předkládaného  modelu jen  na  základě  OGC standardů  bez  ohledu  na  použitý software j.e

otázkou   dalších   let.  To  j.iž  ovšem   neni'  problém   autora   práce,   ale  výrobců   GIS  software   a  j.ejich

neschopnosti  (či  nechuti?)  implementovat standardy.  Ke stejnému  závěru  ostatně docházi' i autor ve

shrnutí své práce.

Autor  ve   své   práci   prokázal   výbornou   orientaci  vdané   problematice,   osvojil   si   široké  spektrum

znalosti'  z oboru  informatiky  i  geoinformatiky,  demonstroval  schopnost j.ejich  praktického  použiti'  a

věnoval patřičnou  pozornost řádnému citování použitých  informačni'ch zdrojů. Obsah práce odpovi'dá

zadání a ci'l práce byl splněn.

Zvýše   uvedených   důvodů   doporučuji    bakalářskou    práci    Pavla    Břichnáče   klasifikovat   stupněm

výborně.

Autor: lng. Jana  Petruchová
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