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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Úkolem bylo nastudovat a pečlivě popsat nástroje pro tvorbu mapového serveru a následně tento server pomocí

dostupných nástrojů zprovoznit.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadaní bylo splněno ve všech bodech.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy splňuje požadavky.
4. Prezentační úroveň předložené práce 60 b. (D)
 Práce není příliš přehledná a je těžší se v ní orientovat. Hlavní část práce je rozdělena do dvou kapitol - Analýza a

Implementace. V první zmiňované se míchá popis principů, jednotlivých nástrojů a někdy i důvodů pro výběr
jednotlivých komponent. Kapitola Implementace začíná popisem nároků na hardware serveru. Navíc se objevují i
krátké části, které příliš nezapadají nebo nejsou více popsány (popis "Slippy map" nebo podkapitola 2.10).
Ukázky skriptů v kapitole Implementace nemusely být uvedeny - jsou sice uvedeny jen jako jádro skriptu, ve
skutečnosti je to ale prakticky celý skript, který je i na přiloženém CD.

5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Z typografického hlediska se v práci opakuje několik chyb, např. špatné oddělování odstavců, použití spojovníku

místo pomlčky, umístění citací, desetinná tečka místo čárky nebo chybějící tečky u popisů obrázků. V práci se
objevuje několik překlepů, ale dále nemohu - kvůli jazyku práce - jazykovou stránky práce posoudit.

6. Práce s literaturou 61 b. (D)
 Práci byla řádně citována, pouze u přebraného obrázku 2.2 chybí uvedení zdroje, který je jen ve zdrojovém

souboru práce. V seznamu citací chybí autoři a některé zdroje mají špatné formátování.
7. Realizační výstup 60 b. (D)
 Prvním výsledkem práce je popis dostupných nástrojů, jejich vlastností a popis instalace. Vzhledem k zaměření

práce ale chybí ucelený pohled např. ve formě obrázku. Ten by mohl jasně znázornit, které nástroje jsou
použitelné pro konkrétní část tvorby map a jaké jsou jejich závislosti. Praktickým výstupem je mapový server.
Ten řeší zvolenou cestu pro tvorbu map, doplnění informací z dalších zdrojů (vrstevnice a turistické trasy) a
možnost vyhledávání tras. Řešení využívá popsaných nástrojů doplněných o tři skripty. Výsledek je funkční a
veřejně dostupný.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledný popis nástrojů neobsahuje přehledné shrnutí, čímž se i vzhledem k méně přehledné struktuře práce

snižuje využitelnost této části výsledku. Výsledná praktická část je veřejně dostupná na vlastním serveru,
přestože je pro tyto účely dostupný školní server.

9. Otázky k obhajobě
 Při procházení mapy se některé dlaždice nestačí vykreslit a zobrazená část mapy je tak neúplná. Lze

tento problém řešit bez zásahu uživatele, případně jak?
10. Souhrnné hodnocení 62 b. uspokojivě (D)
 Výstupem práce je funkční server pro zobrazení map a vyhledávání trasy, ale technická zpráva mohla být

zpracována přehledněji. Použití vlastního serveru komplikuje v navazování na započatou práci. Celkově navrhuji
hodnocení stupněm D.
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