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Cílem  práce  bylo  vytvoření  návrhu  architektury  on-line  GIS  na příkladu  zvole-
ných funkcí.  Dílčím úkolem bylo zmapování současných webových technologií vhod-
ných pro tvorbu on-line GIS.

V úvodu práce autor uvádí definice a vysvětlení různých pojmů z oblasti on-line
GIS  a pokouší se vysvětlit  smysl zavedení on-line  GIS v praxi.  Následuje stručný a
názorný  popis  funkcí vybraných  pro  on-line  GIS.  Přehledně  shrnuje  požadavky  na
on-line  GIS  a jeho  klíčové vlastnosti.

Velký prostor je věnován webovým technologiím, u nichž si autor všímá typů ar-
chitektur a sítí, databázových systémů, standardů a webových a aplikačních serverů.
Pro jednotlivé komponenty webových technologií navrhuje autor kritéria, podle nichž
je následně hodnotí.  Hodnocení jsou uvedená v přehledných tabulkách,  ale nechybí
ani slovní zhodnocení.

V  praktické  části  práce  se  již  autor  věnuje  konkrétnímu  návrhu  on-line  GIS.
Výsledkem jsou  schémata  pro  různé  typy  klientských  aplikací  a  konkrétní  schéma
s  popsanými  komponentami  navrhovaného  on-line  GIS.  Schémata jsou  slovně  po-
psána.  Zdůvodnění výběru jednotlivých komponent on-line GIS uvádí autor v kapi-
tole  Shrnutí.

Podle  mého  názoru  student  i  přes  pomalejší začátek  odvedl  dobrou  práci.  Pra-
coval  samostatně  a  po  nastudování  celé  řady  literárních  i  internetových  zdrojů
pravidlně předkládal výsledky své dosavadní práce.

Vytvořený  návrh  on-line  GIS je  konkrétní  a podle  mého  názoru  by bylo možné
podle studentova schématu vytvořit  reálný  a funkční on-line  GIS.  Autorovi lze vy-
tknout občasné nedůsledné používání termínů:

•  „databáze"  místo databázové systémy nebo databázové platformy  (str.  22),

•  tab.  2 jmenuje  nejznámější  relační  a  objektově-relační databázové  platformy,
v  názvu  tabulky  však  autor  uvádí  „vybrané  relační  databázové  platformy"

(str.  23).

I  přes  výše  uvedené  připomínky  si  myslím,  že  předkládaná  práce  splňuje  poža-
davky kladené na bakalářskou práci,  doporučuji k ji obhajobě a hodnotím stup-
něm výborně.
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