Posudek bakalářské práce

Luboš Matásek - E-learningový kurz v oblasti využitíprostorových dat
Bakalářská práce Luboše Matáska zaměŤenána problematiku e-learningu v oblasti prostorových dat
se s dostatečným nadhledem při zachování dtůežitémíry podrobností dívá na oblast' kteránení u
nás dosud příliš zdokumentovaná a současně jsou do ní vkládány ztačnénaděje z pohledu
usnadnění vyuky na všech úrovních vzdě|ávání.

V

rámci teoretické části práce lze velmi kladně hodnotit výtah nejdůležitějšíchspecifik
souvisejících s prostorovými daty včetně příslušných modelů pro jejich zptacování' Student dokázat
umně proložit teoretické a všeobecně známé závěry svými vlastními myšlenkami, například v rámci
stanovení výhod jednotliqých modelů |kap.2 a3l,
Teoretické předpoklady student uplatnil při výběru funkcí a stanovení databazoých principů a
strukfur pro úspěšnourea|izaci e-learningového kurzu. Kladně vyzdvihnout lze i definování
okrajových podmínek, zakteých povede snaha o databánové řešení ke zdámému cíli [např. s.23l.
Nejen v této ěásti je jižna první pohled patrné, Že student v pruběhu celé práce nezapomínána
hlavní cíle bakalářského proj ektu'

Popis zvolených funkcí je z pohledu poŽadované úrovně práce zcela dostatečný, zejména i díky
uvedení podrobných algoritmů. A to jak na úrovni rastrového' tak i vektorového modelu [kap. 5].
Kladně lze hodnotit také algoritmizaci analýických funkcí [např. s 40].

i návazné oblasti - vizua\izaci prostorových dat. Samostatně
dochání k teoretickým závěrtlm o r.yrržitígrafického formátu SVG [kap. 6] a
$to závěry korektně
využívá v praktické ěásti práce.
Velmi pečlivě se student věnuje

V praktické části bakalářské práce zaměřené na vlastní e-learningový kurz dokéna| student uplatnit
poznatky z teoretické části projektu a qisledkem mne přesvědčil i o tom, že si osvojil jeáen ze
základnícb předpokladů pro úspěšnou praxi, tedy schopnost objektivního posouzení vlastních

nedostatků, chyb a omylů [kap. 8].

Po faktické stránce lze projektu vytknout skutečně jen několik drobností' například nevhodnou
volbu _ z databázového pohledu _ názvosloví funkcí a datoých struktur |vii zdrojové kódy] či
zavádějíci Bttzení o nemožnosti r,yhodnocení složitějšíchotázek [s. a9]. Po formálni strance bý si
zlepšenízasloužilo ujednocení používánípojmůpŤevzaýchz jiných jazyků [např. s.32].

Celkově působíbakalářská práce jako velmi dobře zpracované dílo s vysokým obsahoým
přínosem při zachování dostatečnésrozumitelnosti a jazykové kvality. I přes qýše uvedené
nedostatky je tak možnétento projekt považovat za práci převyšujícírozsahem a kvalitou teoretické

i praktické části běžnou úroveň bakalářských projektů. Nemohu tedy nic jiného, neŽ souhlasit s
připuštěním k obhajobě projektu a doporučit hodnocení vyborně.
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