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Slovní hodnocení:

Ve své bakalářské práci nahlíží Petr Škobrtal kritickým okem na kartografii a současné mapové aplikace. 

První část dokumentace shrnuje vývoj kartografie a motivace k tomuto vývoji. Zdůrazňuje problematický 

subjektivní přístup ke tvorbě kartografických produktů a jejich roli jako mocenského nástroje dle tezí kritické 

kartografie (např. Denise Wooda). Kartografie se tak vzdaluje zkušenostem obyvatel jejichž prostor popisuje.

Jako důležitou hodnotu autor zmiňuje demokratizaci, tedy zapojení samotných uživatelů do mapové tvorby.

Druhá část dokumentace je věnována praktickému popisu a kritickému zhodnocení produktů Google 

Maps, SmartGuide a OpenStreetMap (dále OSM) v kontextu předchozích poznatků. Pozitivně hodnotí 

myšlenky nadace OSM, její orientaci na komunitní tvorbu geografických dat (tj. demokratizaci kartografie) 

a otevřenost celého projektu. Některé z principů fungování komerčních portálů autor hodnotí jako 

problematické, jmenovitě jejich financování a odosobněnost od jejich uživatelů. S těmito faktory pracuje při 

vlastním návrhu aplikace, která je ústředním motivem této práce.

Teoretický rámec práce je vystavěn zdařile, jen v některých místech na mě působí argumentace 

nejasně, považoval bych za vhodné zařadit více konkrétních příkladů při interpretaci poznatků z rešerše, 

např. v části týkající se metodologie (cit. [19]). V práci se vyskytuje několik faktografických chyb, které 

z většiny neovlivňují relevanci práce – např. pro editaci OSM není potřeba žádná forma placeného členství, 

naopak aktivní přispěvatelé OSM mohou požádat o členství v nadaci OSM zdarma. Vhodné je také zmínit, 

že projekt OSM se týká primárně tvorby báze prostorových dat, ne jejich vizualizace (tj. tvorby mapových 

podkladů) – ta je až nástavbou projektu. Databáze samotná jednak obsahuje řadu informací, které odvozené

mapové podklady vůbec obsahovat nemusí (např. openstreetmap.org), jednak je poskytování mapových 

podkladů finančně náročné, proto z dat OSM vychází řada komerčních poskytovatelů mapových podkladů, 

což je ostatně záměr samotné nadace OSM.

Při rozboru financování Google Maps by neměly zapadnout zpoplatněná rozhraní (API) pro získávání 

strukturovaných informací z Google Maps třetími stranami, např. geokódování, zobrazování mapových 

podkladů, snímků Street View, vyhledávání tras pro navigaci, aj. Příjmy z těchto služeb do jisté míry vyvažují

zájmy inzerentů (samozřejmě ne zcela, možná ani z podstatné části) a jsou více zaměřené na spokojenost 

uživatele. Váhal bych také s kritikou aplikace SmartGuide ohledně placených míst, o kterých autor tvrdí, že 
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jsou zvýrazněna. V aplikaci ani přiložených snímcích z aplikace jsem neobjevil žádný rozdíl mezi běžnými 

místy a komerčními podniky, přičemž tento rozdíl je většinou u podobně zaměřených aplikací zřejmý (např. 

Google Maps, Mapy.cz nebo Waze). I přes tyto výhrady ale s autorovy závěry souhlasím a považuji je za 

dobrý základ pro návrh samotné aplikace.

V návrhu aplikace doporučuji dále kriticky zhodnotit otevřenost řešení – jak datové, tak funkční složky. 

Určitá míra uzavření dat je s ohledem na místní zkušenost pochopitelná, zároveň ale představuje jistou 

bariéru transparentnosti, která je pro demokratičnost aplikace a komunitu samotnou důležitá. Zároveň 

z popisu aplikace není jasné jestli autoři počítají se zveřejněním kódu aplikace jako open-source (otevřený 

software). Jelikož má aplikace obsahovat také komerční podniky jako restaurace a kavárny, mohla by se 

tímto komunita ujistit, že např. náhodné doporučování podniků nezvýhodňuje konkrétní podniky. 

V neposlední řadě autor zmiňuje ekonomický model, jehož návrh byl jedním z cílů práce. Samotná 

dokumentace práce jej nekonkretizuje, jen v manuálu aplikace jsou zmíněny možnosti crowdfundingu. 

Vzhledem k tomu, že jedna z hlavních kritik komerčních portálů je jejich financování (resp. přítomnost 

sponzorovaného obsahu), doufal jsem alespoň ve stručný rozbor možností financování a jejich výhod 

a nevýhod.

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou, rozsah práce a naplnění zadání odpovídá požadavkům. 

Věřím že navržená aplikace, resp. platforma bude cenným nástrojem pro poznávání prostředí, ve kterém se 

pohybujeme.

Otázky k rozpravě:

Plánují autoři otevření dat a zdrojového kódu aplikace komunitě?

Jaké možnosti financování jsou vzhledem k zaměření a filozofii aplikace vhodné?

Jaké prostorové rozšíření aplikace je zamýšleno, resp. počítají autoři také s globálním rozšířením projektu?

Závěrečné hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace:

A

Posudek vypracoval(a):

Mgr. Šimon Leitgeb

Datum:

V Brně 3. 6. 2021
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