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Diplomovou práci Bc. Štefana Mudičky na téma „Cykloturistický GIS Moravských 

vinařských stezek“ o rozsahu 72 stran + 22 příloh hodnotím podle těchto kritérií: 

 

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. Řešeny byly části: Bzenecká stezka a cyklotrasa „Krajem André“. 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 8 kapitol, 22ti příloh z nichž příloha č. 9 je „Cyklistický průvodce 

Moravské vinné stezky – „Regionálna cyklotrasa Krajem André“. 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, dostatečně ilustrativní a s velmi dobrou úrovní zpracování. 

 

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. Připomínku mám jen k tvrzení na str. 37 kde je uvedeno, že mapový list SM5 

pokrývá území o rozloze 2,5 x 5 km. V kap. 6.2 jsou uvedeny šablony SQL dotazů. Myslím, 

že ve vytvořeném GIS by měly být přednastaveny 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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