
Oponentský posudek bakalářské práce:
Luboš Matásek: E-Learningový kurz v oblasti využití prostorových dat

Předložená bakalářská práce Luboše Matáska si klade za cíL vytvořit obsahově i technicky ucelený
e-learningový kurz vysvětlujíci zák|adni teoretické principy geografických informačních systémů
v oblasti modelování reálných objektů. Seznamuje s možnostmi uložení prostorových dat a

přibliŽuje vybrané algoritmy nad takovými daty. Hlavním výstupem práceje funkční e-learningový
kurz prezentovaný na internetu, umožňující pochopit a v závěrečném testu také vyzkoušet získané
znalosti principů práce s prostorovými daty.

Bakalářská práce má přehledné členění odpovídající skladbě a náplni. Práce je psaná srozumitelně
s důrazem na jednoduchost odpovídající cíli práce a širokému poli čtenáři bez předchozích
odborných znalostí GIS. Tím sice dochází k některým nepřesnostem, ale nebrání to základnímu
pochopení problematiky zpracované pro e-learningový krrrz. Bakalářská práce obsahuje 55 stran

včetně seznamů pouŽité literatury, tabulek a obrázka. Součástí práce je také CD, obsahující vlastní
e.learningový kurz, digitální verzi textu práce' zdrojové kódy celé aplikace a všech použitých

algoritmů. Práce je členěná do osmi hlavních kapitol' Výsledek práce je prezentován na přiloženém

CD' ale i na funkční internetové adrese (htw:lle|earning.matasek'net)'

V úvodu autor popisuje hlavní cíle, které jsou definovány jasně a věcně a odpovídají obsahu

předložené práce. Domnívám se však, že autor nezvolil úplně št'astně název bakalářské práce. Podle
zde vymezených cílů by bylo vhodnější zvolit více konkrétnínázev. Pod pojmem kurz voblasti
vyuŽiti prostorových dat je možno si představit téměř cokoli z oblasti geoinformatiky, především

v aplikační rovině. Předložená práce se ale zabyvá čistě principy vztahu uložení prostorových dat a

operacemi nad takovýmito daty. Následující literámí rešerše přehledně popisuje jednotlivé zdroje a

to především v českém jazyce. Nelze však souhlasit s autorem, Že k dané problematice neexistuje
dostatek literatury. Právě proto, že jde o problematiku na pomezí několika oborů' |ze najit mnoho
kapitol v literatuře příslušných oborů (ďatabázové technologie, počítačová grafika, programovací
techniky a algoritmy apod.). Přesto povaŽuji rešerši dostačující k naplnění cílů práce. Mám však

formální připomínku k využití citací v textu. Autor uvádí citace vybraných autorů s akademickým
titu|em, což není vhodné (např. strana 7 - Doc. Kolář [4] popisuje ..., Doc. Voženílek charakterizuje

... t.

Práce je rozdělena na 3 části - vývoření teoretických podkladů pro výuku, vývoření webové
prezentace vlastního kurzu a napÍogramování funkčních modelů prostorových dat.

V kapitolách Prostorová data a Modely prostorových dat autor na zákIadě literatury deťrnuje

základni pojmy a stručně představuje pouŽivané modely prostorových dat a modely pro uložení
prostorových dat' Zďe by bylo vhodné doplnit charakteristiku souborového uložení dat' Autor ho

sice správně zmiňuje ve výčtu, ale dále se věnuje jen ďatabázovým modelům (např. formát shapefile
. ,o.,bo,ouý systém - je stále vyuŽíván podstatně více než síťový databázový model). Autor velmi

dobře zmiňuje i jiné datové struktury pro prostorová data (např' R-stromy). Zde bych měl

připomínku k deťrnici rastrových modelů - bylo by dobré více objasnit rozdíl mezi tradičním

ihápanim pojmu rastr (1 pixel : 1 hodnota) a obecným pojmem pro skupinu modelů (ang. field-

based, model vývořený pokrýím prostoru sítí). Domnívám se, Že česká terminologie je v této

oblasti nejasná a může pak dojít k nepochopení. Např. TIN - podle způsobu vývoření modelu můŽe

být zaŤazenjako rastrový model (fie1d-based), ale způsobem uložení hodnot více jako vektorový
model.

Následující kapitoly se zabývaji vlastním návrhem rastrového.a vektorového modelu pro e-

learningový kurz, tj' návrhem uloŽení v databázi (MySQL) a algoritmizaci vybraných operací pro

týo modely (PHP). Jednotlivé návrhy a algoritmy jsou výstiŽně popsány se snahou o jednoduchost.

Vlastní implementaci (zdrojový kód) |ze na\ézt na přiloženém CD. Týo kapitoly považuji za
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stěŽejní, protože díky vlastním programům umožňuje autor studentům pochopit zák|ady výpočtů i

s ukázkou kódu, coŽ mtňe být velice prospěšné. Student tak ziská úvodní představu, co ,,může

Znamenat.. když klikne na příslušnou ikonu v libovolném GIS software. Ačkoli jsou uvedené jen

zákIadní operace' vyŽaduje to pozornost studenta a správně ho vede k zamyšlení o principech

prostorových dat. Yizua|izaci autor provádí pomocí formátu SVG, kterému věnuje samostatnou

kapitolu. Problematika kódování a vyuŽití SVG je velice obsáhlá a přesahuje rozsah této práce,

přesto bylo zvolení SVG správné vzhledem k otevřenosti a vztahu k prostorovým datům a digitální
kartografii.

Kapitola Vytvoření e-learningového kurzu podává stručné shrnutí vytvořeného kurzu po obsahové

stránce a vysvětluje část testování znalosti' obsahuje také výěet zdrojových souborů a ukázku
zdrojového kódu. Vlastní vývořený e-learningový kurz je členěn do 10 kapitol. obsah kapito^

odpovídá vlastní práci, poslední desátá kapitola pak obsahuj e závětečný test. Jednotlivé kapitoly na

sebe dobře navazuji a jsou vhodně doplněny příklady, vŽdy s ukázkou použitých algoritmů ve

formě zdrojových kódů. Velmi oceňuji, Že autor udržel obsah stránek kurzu validní dle specifikace

XHML. Vlastní kód (PHP) je srozumitelný a vhodně komentovaný.

Závěrečná kapitola obsahuje diskusi a vlastní autorovo zhodnocení. Bylo by vhodné připojit

alespoň zak1áďní informace o e-learningu obecně a zminit například moŽnosti integrace

vytíořeného kurzu s jinými systémy (např. systém Moodle - imlementovaný také pomocí PHP a

podporující i MySQL).

K výslednému kurzu bych mělněkolik připomínek:
- Navigace na stránkách a grafické provedení by si zasloužilo větší pozornost. Nedomnívám se,

Že autorem vývořené CSS styly přispívají k snadné čitelnosti (např. změna barvy písma

aktuálního odstavce z černé na šedou - horší čitelnost). Stejně tak bylo vhodné doplnit další

navigační prvky (např. nevhodné pÍecházeni na kapitoly jen v horním menu či nemožnost

v praktických ukázkách opakovat pokus bez nutnosti kroku zpět apod.).

- Uživatel kurzu nebude mít vždy moŽnost číst i vlastní práci, proto je zapotŤebí doplnit na

některá místa vysvětlující text (např. jak postupovat při vyplňování testu).

- v praktických ukázkáchje třeba doladit více věcí (což předpokládá ale testování více uživatelů,

n.j.,,o- autora). Jako příklad uvedu vizua|izaci prvků - nemožnost ,,vymazat.. najednou celý

,,Svg.. soubor a začítvkládat nové prvky do prázdného souboru, nesnadná orientace podle ID ve

výsiedném obrázkl (např. vloŽní nové linie . systém mě informuje o úspěšném vložení, ale

nezjistím přiřazené ID).

- Ačkoli je popis algoritmických postupů pochopitelný, bylo by dobré zminit i případy, které

autor plvázi1e z" automatické. (např' řešení polohy polygon - polygon vsituaci, kdy se

polygony,'dotýkají.. právě v jednom bodě).

I přes zmíněné připomínky považuji ptácí za velmi zdařilou a odpovídající svému účelu. Velmi

pózitivně oceňuji óu;"'o práce (vlastní implementace PHP, MySQL), její původnost a autorovu
^orientaci 

v problematice álgoritmických řešení pro práci s prostorovými daty. Práci doporučuji

k obhajobě a navrhuji známku výborně.
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