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Diplomová práce Michala Krátkého je rozdělena do devíti kapitol a má 89 stran. Součástí
práce je vízuallzace návrhu mapové aplikace, ktery je veřejně přístupný v síti Internet.

Hodnocení práce:
Diplomová práce se zabývá ana|ýzou internetových interaktivních map na webových

portálech a nawženim j ej i ch potenci álního vylep š ení.
Cílem práce je návrh projektu internetové mapy na webovém portále, který by měl zvýšit

jejich potenciál, návštěvnost a užitkovou hodnotu. Dále pak vyťvoření přehledné ana|ýzy
současného stavu map u nejznámějších tuzemských i zahraničních portálů.

Cíle jsou jasně stanoveny v úvodu. Následuje úvod do problematiky, ve kterém autor
seznamuje se základní terminologií. Ten ukončuje přehlednou tabulkou rozdílů mezi
integrovanými GIS zobtazovanÝmi pomocí tenkých klientů a mapovými aplikacemi umístěnými
na webových portálech'

Rešerši literatury a zdrojů autor vhodně rozděluj e zvlášť podle studované problematiky na
GIS a mapy na internetu, webové portály, český internet, internetový marketing a další.

V další kapitole provádí podrobnou ataIýzu nejpoužívanějších map na webových portálech,
poté co stanovuje předmět ana|ýzy. ZvIášť hodnotí české a zvlášť zaltan1čni webové portály.
U jednotlivých případů se kromě popisu věnuje kartografické analýzq webové ana|ýze a
propojení se službami. Své závěry vhodně sumarizuje do přehledné tabulky a provádí shrnutí.

Dále se autor zbývá návrhem mapové aplikace na webovém portále, který stanovuje na
zák|adě předešlé ana|ýzy. Pokouší se navrhnout takový projekt, který by nebyl omezován
Žádnými technickými a znalostními problémy' Charakterizuje data, technologii ovládání maPY,
kompozici mapy, systém vyhledávání, kompatibilitu a provádí navrŽeni propojení služeb portálu
s mapou' Zistává otázkou, zda by autoři webových aplikací byli ochotni souhlasit s jednotným
návrhem' který by všichni používali'

V další části práce autor charakterizuje a provádí vizua|izaci předešlého návrhu. Popisuje
pouŽité nástroje a postup'

V samostatné kapitole autor vhodně shrnuje výsledky všech stanovených cílů. Ty pak
v diskuzi konfrontuje s ostatními zdroji.

V Závěru se autor vraci zpět k cílům' hodnotí svou práci a uvádi hlavní specifika
zatr akttv nění webového portálu'

Práce svým tématem, obsahem a charakterem odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na

diplomovou práci.
Autor pracuje v textu často s literaturou a s internetovými zdtoji' Jejich rozsáhlý seznam je

uveden na konci práce. Při citacích a odkazech na zdroje dodrŽuje citační normy a zvyklosti,
které jsou používány na geografické sekci. V práci není opomenut seznam zkratek, obrázki,
tabulek a grafu.

Formální nedostatky:
o Podtrhávání nadpisů v obsahu působí rušivým a neestetickým dojmem. Lépe

nepodtrhávat.
o Str' 53 - chybí mezera mezi tečkou na konci věty a slovem.
o Str. 44 - chybi mezeÍa mezi závorkou a slovem.
o Str. 67 .72- navíc mezeÍa mezi závorkou a slovem'
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Předložená diplomová práce je srozumiteIná ajejí cíle se podařilo naplnit. Autorovi se
podařilo vytvořit návrh alternativní mapové aplikace, který se snaŽi vyuŽít mapy i pro
vyhledávání ve vybraných službách webového portálu ' Ytzua|izace tohoto návrhu je veřejně
přístupná na internetu'

Diplomová práce Michala Krátkého je literárně vyváŽetá bez zásaďních věcných
nedostatků. Při její tvorbě autor prokázal schopnost samostatné práce. I přes několik formálních
nedostatků práci hodnotím jako zdařLlou, doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.

Y Praze dne 14. 9.2006 Ing. Miroslav Čábelka
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografi e,

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
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