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Bakalářská práce Václava Černíka čítá 50 stran (plus přílohy), nicméně hlavním přínosem 

překládané bakalářské práce je tvorba webového portálu, který je přístupný na adrese 

www.mapa-ceska.cz. V předkládané tištěné studii tak lze nalézt pouze část celé bakalářské práce. 

Digitální mapy jsou v posledních letech vysoce aktuálním tématem, neboť se většina z nás s nimi 

setkává téměř každodenně. Význam digitálních map tak zapříčinil také jejich postupné pronikání 

do školního prostředí. Avšak zavádění práce s digitálními mapami do výuky, zejména pak na 

základní škole, brání několik specifických faktorů. Mezi tyto faktory lze mimo jin zařadit složitost 

většiny GIS software a ve většině případů také jeho cizojazyčnost. Tyto dva faktory pak mohou 

být limitujícím jak pro některé žáky, tak i pro velké množství pedagogů. Proto je nezbytné ve 

školním prostředí pracovat s takovými nástroji, které jsou uzpůsobeny využití ve vzdělávání. 

A právě sestavení takového nástroje je cílem předkládané bakalářské práce. Portál se vyznačuje 

poměrně malým počtem funkcí, jelikož však obsahuje všechny základní a potřebné funkce pro 

výuku na základních a středních školách, lze toto vnímat spíše jako pozitivum. Vytvořený nástroj 

tak mimo jiné umožňuje pro území Česka sestavovat základní tematické mapy (kartogram 

a kartodiagram), ale také pracovat se záznamem trasy z GPS. 

Pro lepší využitelnost ve výuce lze doporučit doplnění funkce exportu mapy do formátu pdf či 

jpg. 

V tištěné bakalářské práci pak autor popisuje postup tvorby portálu, proces volby vhodných 

technologií, diskutuje licenční náležitosti využívání digitální map a ve výsledku i popisuje 

funkčnost samotného webového portálu. Závěrem pak diskutuje slabé stránky portálu a také 

navrhuje možnosti jeho dalšího rozvoje a uplatnění. Za vhodné doplnění bych pak považoval 

rešerši vybraných podobných projektů v zahraničí a shrnutí jejich základních funkcí atp. 

Za přínosný pak lze považovat návrh aktivit do výuky, v rámci kterých žáci s webovým portálem 

pracují. Lze ocenit, že navržená výuka se zaměřuji na rozvoj komplexnějších a kognitivně 

náročnějších dovedností žáku, což nebývá vždy pravidlem. Nicméně vhodné by bylo více 

rozpracovat metodický aparát navržené výuky, a to například do podoby pracovních listů, 

s nimiž by učitelé mohli přímo pracovat. 

Předkládanou bakalářskou práci i samotný portál považuji za poměrně kvalitně zpracované, 

přičemž doporučuji v nastoleném směru pokračovat i v případě práce diplomové, a to zejména 

metodickým rozpracováním výuky s využitím portálu. To by mohlo přispět k většímu rozšíření 

portálu do výuky na českých školách. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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