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Posudek vedouciho práce

Téma  DP:  Využitť SVG  pŤi tvorbě  mtero,ktivních intemetových map

Autoi.:   Ja,'rL  Jed,l`ička

Cílem  diplomové  práce  Jana  Jedličky  bylo  provedení  analýzy  využití vektorového  formátu  SVG  v  procesu  tvorby
interaktivních webových map.  Práce je zaměřena zejména na možnosti použití SVG při  tvorbě tematických karto-
grafických výstupů na bázi kartogramu a kartodiagramu. Praktickým výstupem práce je autorem vytvořená webová

Přcdložcná  diplomová  prácc  iná  109  straii,  vzhledcm k jcjíinu  charaktcru  nciií  dopliičiia samostatiiými  grafickýiiii
přílohami. Tcxt prácc včetiiě vcškcrých zdrojových kódů jc k dispozici iia přiloženém CD. Výslediiá wct)ová aplikacc
.jc dočasnč při'stupná na

Diplomová práce je  rozdělena do  10  kapitol.  První tři  kapitoly představují úvod  do  problematiky,  autor  uvádí cíle
práce, seznamuje s požadavky kladenými na interaktivní kartografickou webovou aplikaci ve vztahu k jazyku SVG;
nalezneme zde také seznam a definice základních pojmů, které diplomant v dalším textu používá.  V popisné rovině
se autor poměrně podrobně zabývá problematikou geodat, jejich publikací, sdílením,  vhodností grafických formátú

Čt,vrtá kapitola je věnována kartografickým vyjadřovacím prostřcdkům používaným v tematické kartografii, zc.imém
kartogramům a kartodiagramúm. A`itor v ní klade dťira7, na problematiku klasifikacc dat s konst,antní i proměnnou
vclikostí  t,řídy  (včctně  pot,řcbného  matematickóho  aparátu)  a  na  problcmatiku  volb.y  vclikostních  st`ipnic.  Tyto
kartografické vyjadřovací prostředky  a základní opcracc s  nimi  náslcdnč  implcmcnt,`ijc vc své aplikaci.  Tcc,hnickým
spccifikac,ím aplikacc jc  věnována kapitola 5.  Za 7,ajímavou  považ`iji  kapit,olu 6,  vc  ktcré  autor pomčrnč  podrobnč
sc7,namuje čt,cnářc s  formát,cin SVG  a jcho podi)oroii  v současn.ých  prohlížcč,ích mpříč opcračními s.ystémy.

Těžiště práce představuje kapitola 7, která je zaměřena na popis procesu tvorby interaktivní kartografické aplikace.
Diplomant  zde  uvádí její  architekturu  (navrženou  v  souladu  s  pravidly  objektově  orientovaného  programování),
v jednotlivých  krocích  popisuje  postup  práce  doplněný  ukázkami  zdrojových  kódů,  diagramů  tříd,  atd.  Využívá
poměrně  pokročilé  nástroje  OOP,  "kombinuje"  několik  programovacích jazyků  (PHP,  Javascript ,... ),  což  svědčí o
jeho  dobré  znalosti  informatiky  a  orientaci  v  řešené  problematice.  Grafické  uživatelské  rozhraní  webové  aplikace
bylo  iiav[.žeiio  a je provozováno nad externí knihoviiou, jejichž  funkčiiosti diploinaiit  využívá.

Kapit,ola s  se 7,ab.Ývá 7,hodnocením dosažených  výsledků,  autor  v  ní popisuje jím  vytvořené knihovn`y  pro  realizaci
klasifikačních algorit,m`°i,  grafického iiživat elského ro7,hraní a hodnot,í jejich funkčnos(,  v různých webových prohlíže-
číc,h.

Zvolei`é  téina je  aktuální,  ze  strai`y  diplomaiita  bylo  vehni  dobř.e  zpracováno.  Autor  prokázal  odboi.né  ziialosti  z
oblastí  kai.tografie  i  geoii`formatiky,  které  se  Tnu  po(1ařilo  vhodi`ě  syntetizovat,  a  vytvoř.it  zaji'ir`avou  ii`tera,ktiv]`í
webovou  aplikaci.  Tato  aplikace  je  pliiě  fuiikční,  a  to  v  i.ůziiýcli  operačiiích  systéiiiech  i  prohlížečícli.  Diploinaiit
v  ní  za  použití  růzi`ých  klasifikačTiích  postupů  a  Tněřítkových  stupnic  vizualizuje  výsledky  ka,rtogi.afickýc.h  analýz

prostředTiictvím  kartog[`amu  a  kartodiagraTnu.   Oceňuji,  Že  výslediié  řešení  i\eTií  vázai`é  iia  koiikrétní  prohli'Žeč  či

Diplomant pracoval sainostatně, pečlivě a svědomitě, přiměřeně využíval možností konzultací. Předložená diplomová
práce má vynikající grafickou  úpravu,  diplomant  pro sazbu použil systém L     X  (což  považuji za další plus).

Za celkový přístup k diplomové  práci  iiavi.huji  vysloveiií pochvaly.  7jadai`é téma práce byla splněiio7  práce  ]ievyka,-
zujc  význa,imější  foi.máliií  či  obsahové  ncdostatky.  Na  zá,kladč  výšc  uvedci`ého  hodTioceiií  doporuč.uji  pí.cdložcnou
diplomovou  práci k obhajot)č a hodnotím ji stupiičin
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