
Oponentský posudek bakalářské práce

Témo,  BP:  Irůercbkti,uní mo,pa,  golfových hři,Šť u  ČR
Autor:  Tomáš  Ra,uch

Cílem bakalářské práce Tomáše Raucha bylo vytvoření intei.aktivní tématické internetové mapy,  která zpří-
stupní popisné informa,ce o vybraném tématu v závislosti na volbě uživatele. Interaktivní mapa zobrazuje golfová
hřiště v ČR pomocí vybraných metod tématické kartografie a umožnuje uživateli získat základní znalosti o roz-
ložení, stavu a vlastnostech golfových hřišt' v České republice. Téma celé práce i výsledné mapy je velmi aktuální
vzhledem k velkému rozvoji golfu v současnosti u nás i ve světě.

Předložená  bakalářská  práce  se  skládá  z  5  kapitol,  seznamu  obrázků,  zdrojů  informací  a  seznamu  příloh.
Rozsah práce je 36 stran. Práce je po formální i grafické stránce velice pěkně zpracována a plně splňuje náležitosti
kladené na bakalářskou  práci.  Orientace  v textu je  přehledná a vlastní text je psán  čitelnou  formou.  Součástí
práce je  i  CD  s  digitální  verzí  textu.  Bohužel je  škoda,  Že  uvedené  CD  neobsahuje  vlastní  tématickou  mapu
(např.  ve statické podobě)  ani zdrojové kódy použité pro získání interaktivity v mapě.

Vlastní  text  můžeme  rozdělit  do  tří  hlavních  částí  -  současnému  stavu  dané  problematiky,  tvorbě  téma-
tické  mapy  (kartodiagramu)  a tvorbě  interaktivních  prvků  pro  práci  s  mapou.  V  části  věnované  současnému
stavu  prgblematiky  autor  správně  přibližuje  zvolené  téma  a  jeho  význam.  Je  zde  krátce  popsána  historie
golfu  v  Ceské  republice  a  význam  daného  tématu  pro  tvorbu  tématické  mapy.  Domnívám  se,  Že  by  zde  au-
tor mohl použít  volné  citace  či  odkaz  na použité pramen.  Takhle není  úplně zřejmý původ  informací pro da-
nou  kapitolu,  zda  se  jedná  o  převzetí  jednoho  zdroje  (viz  například  obsa,h  následujícího  článku  na  serveru
http: //www. golfportal. cz/o-golíu/historie-golfu-v-ceske-republice.html)   nebo  o  rešerši  více  pra-
menů.  Větší  pozornost  v  této  kapitole  je  pak  věnována  definici,  dělení  a  použití  interaktivních  map.  Dělení
internetových map  vychází z  pramenů  a respektuje  používanou  terminologii.  Zde  bych  měl  připomínku  k zá-
věrečnému tvrzení,  Že interaktivní mapy jsou takové mapy, které obsahují hypertextové odkazy  (str.12).  Kain
podle  autora  spadají  internetové  mapy  (např.  ve  formátu  SVG  či  FLASH)  ,  které  umožňují  měnit  klasifikaci
prvků v tématické mapě, změnu legendy apod.? V závěrečné části rešerše současného stavu autor popisuje exis-
tující mapy golfových hřišt' na internetu.  Tento přehled je v pořádku, jen je  škoda,  že  autor  nepřidal  příklady
řešení ze  zahraničí.

Kapitolu  věnující  se  tvorbě  mapy  a,  technickému  řešení  aplikace  považuji  za  stěžejní.  Vlastní  mapa  a její
obsah využívá metodu bodově lokalizovaného kartodiagramu. Postup tvorby a použité technologie jsou uvedeny
se správnou mírou detailu a rozhodně umožnují čtenáři pochopení metodiky tvorby tématické mapy. Bohužel z
textu není jasné, jakým zpúsobem byly lokalizovány v mapě body jednotlivých hřišt'.  Bylo by vhodné vysvětlit
během obhajoby.  Vlastní tvorba interaktivní webové mapy využívá technologii ,*likacích"  map pomocí jazyka
html.  Způsob  vytvoření  a funkčnost je popsána srozumitelně.  Samostatná mapa je doplněna popisnými údaji
a mapou  lokality  pro  každé  hřiště.  Možnost  výběru jednotlivých  hřišt' ja  dána prostřednictvím jednoduchého
formuláře html, který se odkazuje na seznam hřišt' a jejich základních parametrů, které jsou uloženy v data,bázi
MysQL.  Jedná  se  o  velmi  časté  řešení  a v  míře jak je  použito  nemám  připomínek.  Uvedená možnost  výběru
příslušného  hřiště  podle  databázového  dotazu  je  plně  funkční  a  odpovídá  účelu.  Určitě  by  aplikaci  prospěla
větší provázanost mezi touto metodou výberu a zobrazenou mapou. Takto spolu koresponduje pouze při výběru
kraje  (zobrazí se výčet  hřišt' v  příslušném  kraji  a zároveň dochází  k přiblížení  daného kraje v mapě).  Detailní
informace o jednotlivých lokalitách jsou zobrazovány formou samostatných html stránek. Každá stránka kromě
detailů hřiště, kontaktů a základních informací obsahuje i mapu lokality převzatou ze serveru amapy.cz  (pomocí
amapy  API).  To  považuji  za  velice  správné  doplnění  popisných  informací  vzhledem  k  možnosti  pohledu  na
letecký snímek dané oblasti.

Výsledná  aplikace je  názorná,  ovládání je  intuitivní  a nevyžaduje  předchozí  znalosti  uživatele.  Stejně  tak
jsou i stránky konkrétních lokalit zpracovány prřehledně se snahou o jednotný design a poskytnutí odpovídající
informace.  Aplikace  je  umístěna  na  webové  stránce  http: //golf . own. cz.  Aplikace  využívá  pouze  základní
metody pro docílení interaktivity, přesto naplňuje cíle zadání.  Základním pvkem interaktivní mapy dle autora
je možnost provázat konkrétní obsah mapy s popisnými údaji. To je splněno, přestože dnešní možnosti nabízejí
více prvků. Jedná se hlavně o prvky jazyka javascript nebo použití již zmiňovaných formátů SVG nebo FLASH.
Možné směry  rozšíření jsou  nastíněny  v  závěru  práce.  V  rámci  aplikace  může  být  do  diskuse  způsob  umístění
legendy jako samostatného obrázku  (otázka skrývání legendy,  případně její posun podle přání uživatele aj.).

Předložená bakalářská práce splňuje zadané cíle. Autor dokázal pracovat s různými zdoji in~formací a prokázal
znalosti tvorby interaktivní tématické mapy.  Vytvořená interaktivní mapa golfových hřišt' v CR může posloužit
k  orientaci  všem  hráčům  golfu  u  nás.  Bakalářskou  práci  přes  uvedené  připomínky  doporučuji  k  obhajobě  a
navrhuji hodnocení velmi dobře.
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