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Diplomovou práci Bc. Daniela Ondráčka na téma „Cykloturistický GIS Moravských 

vinařských stezek“ o rozsahu 78 stran + přílohy hodnotím podle těchto kritérií: 

1) Splnění cíle. 

2) Obsahová náplň. 

3) Postup řešení. 

4) Formální úroveň, citace a terminologie. 

 

ad 1) Hlavní cíl práce je stanoven na rubu titulního listu zadání a spočíval v návrhu a realizaci 

geografického informačního systému (GIS) pro potřeby cykloturistiky v rámci Moravských 

vinařských stezek. Zadání bylo upřesněno v sedmi dílčích bodech – stručně: 1. sběr dat 2. 

transformace podkladů do S-JTSK, 3. tvorba GIS, 4. kategorizace stezek, 5. analytická úloha 

a prostorové dotazy, 6. výstup pro ArcReader, ArcScene a Google Earth, 7.převod projektu na 

platformu PDA (Personal Digital Assistant) a web. V této části mohu konstatovat, že cíl byl 

ve všech dílčích bodech splněn. 

 

ad 2) Práce je členěna do 9ti kapitol, 16ti příloh z nichž příloha č. 2 je „Cyklistický průvodce 

Moravská vinná stezka „Výjezd po Znojemské vinařské stezce ze Znojma do Šatova“. 

Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány přehledně a mají dobrou vypovídací schopnost. Práce je 

doplněna odkazy na literaturu, seznamy obrázků, tabulek, grafů a použitých zkratek. 

Obsahovou náplň považuji za vyčerpávající a dostatečně ilustrativní. 

 

ad 3) Postup řešení popsaný v dílčích kapitolách je podle mého názoru metodicky správný a 

dokladuje, že diplomant se v dané problematice dobře orientuje.  

 

ad 4) Celkově je práce po formální stránce velmi zdařilá, terminologicky v pořádku a 

srozumitelná. Hrubou chybu jsem našel jen na str. 11. Na str. 15 v tab. 1 je uvedena náročnost 

stezky jako celé číslo, ale chybí interpretace tohoto čísla, popř. stupnice. Na obr. 1 by podle 

mého názoru měla být zadaná část stezky zvýrazněna lépe např. pomocí legendy. Na str. 16 

by měl diplomant blíže vysvětlit základní rozdíl mezi cyklotrasou a cyklostezkou. V kap. 7.5 

jsou uvedeny SQL dotazy. Jde jen o příklad, nebo jsou v práci přednastaveny další typické 

dotazy pro laické uživatele? 

 

Závěrem lze konstatovat, že diplomant zpracoval ucelený projekt GIS s výsledky, které jsou 

využitelné přímo v praxi. Tím dokázal, že je schopen řešit podobné úkoly samostatně, účelně 

a na dobré úrovni. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A/1. 
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