Posudek ²kolitele bakalá°ské práce
Martin K°ivka: Tvorba geoinforma£ního portálu oblasti eský merán
Bakalá°ská práce Martina K°ivky se v¥nuje p°edev²ím problematice vyuºití Google maps API
pro rychlou a efektivní tvorbu tématického mapového portálu. V rámci zadání byl kladen d·raz na
interaktivní prvky v map¥. Funkcionalita a praktická implementace mapového portálu probíhala
pro oblast eský merán, kde autor ukazuje výrazný rozdíl ve stávající mapové prezentaci turistických informací a moºnostech, které nabízí práv¥ Google Maps API. Autor v práci popisuje tvorbu
informa£ního portálu jako celku. Zabývá se sb¥rem dat, jejich úpravou a transformací dle uºivatelských pot°eb, vytvo°ením tématických vrstev (body zájmu, turistické a cykloturistické trasy),
vytvo°ením znakového klí£e a celkovou prezentací ve form¥ mapového portálu na internetu.
Práce má 40 stran v£etn¥ p°íslu²ných seznam· a p°íloh. Struktura a formální stránka práce
odpovídá nárok·m na bakalá°skou práci (jen se domnívám, ºe by ne²kodilo pouºít pro nální text
men²í velikost písma). Práce je vhodn¥ dopl¬ována obrázky a p°íklady.
Cílem práce bylo postihnout kompletní proces tvorby informa£ního portálu. Jako st¥ºejní je
vyuºití API pro tvorbu mapového portálu. Autor vymezuje pouºité prvky API a ukazuje výstupní
formát KML, který byl v pr·b¥hu práce modikován dle poºadavk· aplikace. Pro praktickou £ást
jsou v rámci KML formátu vyuºívány p°edev²ím entity - Point, LineString a denici jejich styl·
- LineStyle, IconStyle (dané elementy jsou znázorn¥ny na obr. 3). Pro tvorbu vizuáln¥ p°ehledné
prezentace autor pouºívá GeoXML. V rámci kódu v Javascriptu má tato knihovna na starosti
správné £len¥ní objekt· uloºených a popsaných v souborech formátu KML. Toto povaºuji za velice
správné a aktuální °e²ení. Výsledný portál podává informace velmi p°ehlednou formou, coº kontrastuje s aktuální prezentací dostupných turistických tras mikroregionu na webu (viz autorovo
srovnání na str. 25). Vytvo°ená aplikace je pln¥ funk£ní a m·ºe slouºit jako dobrý základ pro
dal²í roz²i°ování. Moºné roz²í°ení autor provádí v diskusi. Zde by bylo dobré p°idat v¥t²í diskusi a
p°ípadn¥ porovnání s projekty, které pouºívají pro prezentaci dat mapový server.
P°edloºená práce místy popisuje danou problematiku velmi stru£n¥ a mohla by obsahovat v n¥kterých £ástech více podrobností (mapové servery, geoxml apod.). P°esto se domnívám, ºe autor
naplnil zadané cíle. Pracoval samostatn¥ a v rámci konzultací projevil zájem a p°ehled o dané
problematice. Bakalá°skou práci proto doporu£uji k obhajob¥ s hodnocením výborn¥.
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