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Cílem magisterské práce Michala Krátkého je návrh projektu propojení internetové digitální
mapy se službami na webovém portále. Dílčí cíl přestavqe analýza současného stavu
digitálních mapových děl na nejznámějších českých i zahran1čních webových portálech. Práce
je doplněna přílohou ve formě html stránek na adrese www.pmapa.wz.czlmplreality.htm.

Magisterská práce je rozdělena do osmi základních kapitol, její rozsah činí cca 80 stran textu.
Uvodní část práce zabývá vysvětlením zák|adnách pojmů souvisejících s distribucí,
vizua|izaci či editací geograťrckých dat prostřednictvím internetových technologií. Autor
popisuje technologie pro vývoj intemetových mapových aplikací prostřednictvím AJAX,
XML či dynamického HTML. Následuje podrobná rešerše shrnující technologie tvorby
interaktivních webových map v ČR i zaltaničí, Kapitola čtyři se zabývá ana|ýzou a
srovnáním českých internetových portálů podle řady rtnných hledisek' které autor dělí do
dvou skupin, a označuje je termíny kartografická a webová ana|ýza' otázkou je, zda
aktuálnost mapy či původ zdrojových map |ze zaÍaďit,jak to činí autor' do webové ana|ýzy
(edná se spíše o kartografické parametry). ostatní kritéria Ize povaŽovat za vhodně zvoIená,
by,t' některá zntchlze obtíŽněji kvantifikovat. Autora je nutno pochválit i za ťakt, že mezí
hodnotící kritéria zahrnul i testování funkčnosti pod open-source systémy (konkrétně
distribuce Suse Linux 10.1).

Ana|ýzaje provedena velmi pečlivě a svědčí o systematickém přístupu k řešenému problému,
autor se v této problematice dobře orientuje. S některými metodickými postupy a
s dosaženými závěry však lze polemizovat. Autor neklade dostatečný ďiraz na kartografické
parametry digitálních mapových děl, posuzuje je spíše z hlediska technického. V práci jsem
např. nenaIez| zamyšlení nad obsahovou složkou map prezentovaných na Serveru Seznam,
která je výrazně horší než u konkurence' a to jak v intravilánu, tak v extravilánu. Tento rys je
pro případné uživatele podstatnější, než většina ostatních hledisek. Srovnání je doplněno
tabulkou přehledem ohodnocení jednotlivých kritérií u popisovaných mapových serverů.

Podstatná část práce se zabývá návrhem projektu mapové aplikace, která by se snažila
eliminovat nejčastěji se vyskyující nevýhody současných digitálních kartograťrckých děl.
SnaŽí se zhodnotit řadu rtnných, často protichůdných, kritérií' Nemá smysl je hodnotit po
jednotlivých parametrech, jako s celkem lze s většinou uvedených poznatků souhlasit.
otázkou je, zda lze navrhnout něco jako univerzá|ně použitelný interface, o který se autor
snaží (včetně návrhu rozmístění tlačítek). Za zajimavou lze považovat kapitolu, která se

zabyvá kompozicí ideálního kartografického díla, tato problematika není v literatuře příliš
často řešena' Autor by se před tvorbou www stránek měl seznámit podrobněji s formátem
html, test na validátoru html kódu vykazuje cca. 60 chyb.

ZťormáIní stránky je nutné zmínit výský občasných gramatických chyb (shoda přísudku s

podmětem) ěi překlepů' autor v práci občas pouŽivá citově zabarvená slova. Graťrcká úroveň
práce včetně obrázků a tabulqk je příkladná, svědčí o pečlivém přístupu autora. Drobnou
výtku bych měl k podtrhávání nadpisů, které nepovažuji z estetického hlediska za vhodné.
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Závěr
Uvedené poznámky nijak nesnižují kvalitu předložené práce, která je velmi dobrá. Jedná se
spíše o poznámky, doporuěení či drobná vylepšení. Práce splňuje z obsahového i formálního
hlediska zadáni. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm,,výbomě...

V Praze dne 14. záŤí2006

Ing. T7máš Bayer, Ph.u.


