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Diplomant Štefan Mudička měl za úkol provést sběr GIS dat na trase Bzenecké 
vinařské stezky a místní stezky Krajem André, v případě potřeby pak tato data lokalizovat 
pomocí GNSS a provést fotodokumentaci. Z těchto dat měl vytvořit GIS v systému ArcGIS, 
s přihlédnutím k využitelnosti především pro potřebu cykloturistiky. 

V rámci své práce se také měl pokusit o navržení grafického vyjádření trasy cyklostezky 
dle různých kategorií (povrch, alternativní trasa, změněná trasa atd.), vytvořit jednoduchou 
analytickou úlohu nad daty, vytvořit výstupy pro ArcReader, ArcScene a Google Earth a 
prozkoumat možnosti případného budoucího převedení dat do prostředí webu a na platformu 
PDA, smartphone apod. 

V úvodní kapitole diplomant nastiňuje zadání a vlastní členění práce. 

První kapitola obsahuje seznam základních pojmů, symbolů a použitých zkratek. 

V následující kapitole je velmi obsáhle popsána historie vzniku Moravských 
vinařských stezek, jejich oficiální dělení a značení. Dále je kapitola věnována obecné 
problematice cykloturistiky, závěr pak obsahuje podrobný  popis stezek, které diplomant 
zpracovával. 

 Kapitola tři je zaměřena na historii, definice a využití GIS. Jsou popsány základní 
pojmy a datové modely v GIS. 

 Čtvrtá kapitola obsahuje popis sběru dat v terénu pomocí ručního GNSS přijímače 
Topcon GRS-1 se softwarem ArcPad 10, v další části kapitoly je uveden přehled použitých 
mapových podkladů. 

 Pátá kapitola je věnována GIS software a to především produktům firmy Esri, dále je 
zde popsána aplikace Marushka firmy Geovap. 

 V šesté kapitole je podrobně popsána tvorba GIS v software ArcGIS. 

 Sedmá kapitola se zabývá nejrůznějšími výstupy z GIS od mapových tiskových 
výstupů, přes výstupy do nejrůznějších formátů až po výstupy určené pro mobilní využití 
cykloturistou  přímo v terénu. 

 Obsahem předposlední kapitoly je krátký popis mapového serveru Marushka, jako 
další možnosti publikace GIS dat na webu. 

 V závěru pak autor velmi stručně rekapituluje výsledky své práce. 

 Diplomová práce Štefana Mudičky je velmi úspěšným pokusem řešit zadanou 
problematiku a svědčí o jeho nabytých praktických zkušenostech v oblasti GIS. Diplomant 
zvládnul všechny zadané úkoly od sběru dat, přes vytvoření projektu v ArcGIS až po výstupy 
dat do různých prostředí, což představovalo velké kvantum práce a nutnost řešit různorodé 



problémy. Práce bude sloužit jako vzor pro standardizaci postupů při sběru GIS dat v terénu i 
při tvorbě GISů s podobnou tématikou v software ArcGIS. 
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