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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Využití geoinformačních systémů pro potřeby dobrovolné záchranné služby 

Autor bakalářské práce: Daniel Pumr 

Oponent bakalářské práce: Ing. Miroslav Čábelka 

Hodnocení práce: 

Bakalářská práce Daniela Pumra se zabývá využitím geoinformačních systémů při činnosti dob-
rovolné záchranné služby. Cílem práce bylo na základě analýzy vytvořit geoinformační mobilní aplika-
ci, která by byla využitelná pro práci dobrovolných záchranných služeb. 

 
V první části práce autor podává přehled o geoinformačních technologiích, které jsou dnes vyu-

žívány při záchranných pracech. Jako nejpoužívanější uvádí produkty Geodézie On Line, Garmin a 
Mapy.cz. Mezi mobilními aplikacemi si všímá například aplikace GINA Messenger, kterou záchranné 
služby v současnosti testují.  

 
V metodické části se zabývá možnostmi geoinformačních aplikací pro mobilní zařízení a jejich zá-

vislosti na jejich hardwarovém vybavení, použitých technologiích a softwarovém provedení. Zvláštní 
důraz klade na analýzu zdrojů dat pro mapy v aplikaci a uvádí jejich přehled a opodstatnění.   

 
V praktické části pomocí programu AppStudio for ArcGIS navrhuje a vytváří mobilní aplikaci pro 

potřeby dobrovolné záchranné služby Royal Rangers (ZSRR). Pro aplikaci navrhuje vlastní orientační 
síť. Do ní zahrnuje stanoviště ZSRR, traumabody, kontaktní body, turistické rozcestníky, trasy a cíle, 
cyklotrasy, důlní díla a pokrytí telefonním signálem. 

Ve vytvořené aplikaci lze v základu vybírat mezi třemi online a jednou offline mapou, nad který-
mi se zobrazují uvedené vrstvy. Pokud se však v galerii aplikace zvolí možnost „Webové mapy“ a dále 
„Vojenské mapy“, nelze dále měnit mapové podklady. Aplikace je distribuována jako instalační sou-
bor pro OS Android. Za výhodu považuji možnost využití aplikace i v případě, kdy se není možné při-
pojit k internetu. 

 
V poslední části práce autor aplikaci hodnotí a testuje pomocí dotazníkového šetření mezi zá-

chranáři a porovnává s podobnými aplikacemi používanými u profesionálních záchranných služeb. 
Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny pouze obecně. Chybí číselné výsledné údaje. Např. není 
jasné, kolik osob se dotazníkového šetření zúčastnilo. 

 
Předložená práce je srozumitelná a má napůl rešeršní a napůl aplikační charakter. Svým téma-

tem, obsahem a charakterem splňuje požadavky, které jsou kladeny na bakalářskou práci na oboru 
Geografie a kartografie. Autor pracuje v textu často se zdroji, jejichž seznam je uveden na konci. Text 
je vhodně doplněn obrázky. Na konci práce je příloha s ukázkou tvorby mapové stránky, dotazníku 
použitého při šetření a manuálem k použití aplikace. Autor rovněž prokázal, že dokáže aplikovat geo-
informační technologie na řešení dané problematiky. 

Práci hodnotím jako zdařilou, doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně až velmi 
dobře. 

 

Připomínky: 

 Str. 17: obrázky jsou v anglickém a ne v českém jazyce. 

 Str. 26: v textu chybí vysvětlení zkratek WMS a WMTS. 

 Str. 32: QML, JPEG, PNG, TIFF chybí v seznamu použitých zkratek. 
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Dotazy: 

 Příprava podkladových dat pro aplikaci byla prováděna v GIS ArcGIS. Je možné tato data při-
pravit i v jiném GIS? Např. QGIS? 

 Na straně 37 autor píše, že aplikaci lze hodnotit jako poměrně zdařilou. Takto aplikaci hodno-
tí sám autor nebo ji tak hodnotí záchranáři, kteří ji testovali? 

 Plánuje autor další rozvoj aplikace? Jaká je budoucí využitelnost a udržitelnost aplikace? 

 

 

 

 

V Praze dne 8. 6. 2018                 Ing. Miroslav Čábelka 

       Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, 

     Přírodovědecká fakulta UK v Praze 


