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Cílem práce bylo navržení a vytvoření způsobu distribuce a vizualizace dat GPS
na  příkladu  komunitního  webu.  Výsledek měl  být  konfrontován  s  existujícími  pro-
jekty.  Autor diplomové práce se měl také pokusit o vymezení pojmu web 2.0.

Úvodní kapitola seznamuje čtenáře s problematikou webu 2.0 a autor v ní uvádí
první  definici  tohoto  pojmu.  Následující  kapitola  stručně  a  přehledně  definuje  cíle
práce.  Kapitola Literární rešerše se věnuje zejména tištěným publikacím o webu  2.0
a různých webových technologiích.

V  rozsáhlé  metodické  části  práce  se  diplomant  hlouběji  věnuje  problematice
webu  2.0  a definuje jeho nejdůležitejší charakteristiky.  Dále  se  zabývá technologick-

ými aspekty nahrhovaného komunitního webu,  popisuje Google Maps API, formáty
KML  a  GPX  a jejich  rozdíly.  Následně  autor  uvádí  popis  a  základní  charakteris-
tiky webového serveru Apache, programovacího jazyku PHP a databázové platformy
MysQL.  Návrh komunitního webu je pak logickým vyústěním předešlých kapitol.

V  praktické  části  práce  diplomant  popisuje  postup  tvorby  komunitního  webu,
uvádí  vzniklé  problémy  a jejich  řešení.  Výsledkem  práce jsou  webové  stránky  gps-

point.cz, vytvořené podle návrhu komunitního webu. Práci uzavírá rozsáhlá diskuze
týkající se konkurenčních projektů  a nechybí ani zhodnocení webu gpspoint.cz.

Teoretícká část práce je psaná čtivě a autor zároveň dokazuje, že se v problematice
webu 2.0 dobře zorientoval.  Velmi dobře jsou zpracovány právě části textu, který se
tímto  tématem  zabývá.  Pečlivě jsou  rozebrány jednotlivé charakteristiky webu  2.0.
Autor však mohl lépe zpracovat literární rešerši a pokusit se o zařazení více publikací
týkajících se přímo webu 2.0.  V podkapitole týkající se Google  Maps Apl mi chybí
alespoň zmínka o tom, jak lze pomocí tohoto Apl vykreslovat trasy. Kapitola Rozdíly
mezi formáty KML a GPX je pojatá výstižně. Návrh komunitního webu je dle mého
názoru  zdařilý.

Postup tvorby komunitního webu je napsán srozumitelně,  ale chybí zde podrob-
nější popis problémů spojených s jeho tvorbou a to, jak je autor řešil.  Naopak velmi
oceňuji  popis  a  hodnocení  různých  komunitních  webů,  které  se  věnují  podobnému
tématu,  kterým  se  zabýval  diplomant.  Komunitní  web  gpspoint.cz  je jednoduchý,
ale funkční a intuitivní web.  Autor tím velmi  dobře  naznačil možnosti  distribuce  a
vizualizace dat  GPS v rámci komunitního webu.

K diplomantovi mám následující dotazy:

Jakým způsobem lze v Google  Maps Apl vizualizovat linie?

Jaká další vylepšení  atraktivní pro uživatele  byste navrhl?



Jakými vylepšeními byste  k Vašemu webu přitáhl uživatele?

I  přes  výše  uvedené  připomínky diplomovou  práci  doporučuji  k  obhajobě  a
hodnotím stupněm velmi dobře.
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