
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci
Ondřeje Kubeše

„Distribuce dat GPS pomocí komunitního webu"

Diplomová  práce se zabývá  distribucí a vizualizací dat GPS  na  komunitním webu.  Hlavním
cílem práce bylo navržení a vytvoření způsobu distribuce a vizualizace dat turistických GPS
přijímačů  na  komunitním webu.  Dále  pak vytvoření vlastního  komunitního webu  pro cyklo-
turisty, za použití navržených postupů a technologií.

Po  úvodu  do  problematiky  a  vymezení všech  cílů  se  autor v rozsáhlé  kapitole  „Metodika``
věnuje  podrobně  charakteristice  a  definici  pojmu  web  2.0.  Popisuje  technologie  a  postu-
py,  které je potřeba učinit, aby se data z GPS přijímače zpřístupnila na webu 2.0. Charakte-
rizuje Google Maps Apl a datové formáty KML a GPX.  Pozornost věnuje webovému serveru
Apache, programovacímu jazyku PHP a databázovému systému MysQL.

Na základě těchto studií dále vytváří vlastní návrh  komunitního webu  pro distribuci a vizua-
lizaci dat GPS  (trasy)  ve formátech  KML a GPX.

V další kapitole autor popisuje postupy práce při tvorbě komunitního webu, který je veřejně
přístupný na webové adrese gpspo/.nt.cz.

V rozsáhlé  kapitole  „Diskuze``   konfrontuje  vzniklý  web  s podobně  zaměřenými   (převážně
zahraničními)  projekty volně dostupnými na internetu a provádíjeho hodnocení.

V  práci  využívá  své  znalosti  nabyté  během  magisterského  studia,  zejména  z oblasti  Distri-
buce  prostorových   dat,   Programování  a  GPS.   Dostatečný  prostor  věnuje  metodice  a
všechna   svá   tvrzení  dokládá   odkazy   na   informační  zdroje,  jejichž  seznam  je   uveden
v práci. V závěru se autor vrací zpět k cílům a hodnotí výsledky své práce.

Diplomovou práci (která byla zadána v lednu tohoto roku) student zpracoval zodpovědně
a samostatně podle dopředu vytyčeného plánu. Navržený cykloturistický komunitní web
paří mezi průkopníky podobných projektů na českém webu.

Diplomová  práce  Ondřeje  Kubeše svou  kvalitou  i rozsahem  odpovídá  požadavkům,  které
jsou  kladeny  na  tento  typ  vědecké  práce,  proto  ji  doporučuji  kobhajobě  a  hodnotím
známkou výborně .

Dotazy:
1 )   Jakým způsobem lze na webu uveřejnit trasu z GPS přijímače, který nevyužívá dato-

vý formát  GPX?
2)   Čím by bylo možné rozšffit váš web, aby byl pro uživatele ještě více atraktivní?
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