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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
V práci jsou zpracovány všechny úkoly, které obsahuje zadání diplomové práce. Autor zpracoval
všechny body zadání jak po formální, tak i obsahové stránce velmi důsledně a v plném rozsahu.
Praktická část práce také dosáhla požadovaných cílů.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Práce má dobře zpracovanou strukturu, díky nichž se autor neodychyluje od dané problematiky. Jsou
v ní popsaný postupně všechny dílčí úkoly, kde autor popisuje použitou technologii jak po teoretické
stránce, tak i její následné využití v praktické části. Na dobré úrovni je v práci popsána technologie
zpracování mapových služeb s využitím technologie ArcIMS a T-MapServeru. Jsou zde analyzovány
výhody i nevýhody publikování prostorových dat prostřednictvím AXL a MXD.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Vlastní práce má 52 stran a je členěna do 7 kapitol. Práce je doplněna o seznam literatury, obrázků,
tabulek a zdrojových kódů, které jsou na dalších třech stranách.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Práce má špatné číslování kapitol - číslování kapitoly závěr a následujících kapitol se opakuje. Bylo
by vhodnější vložit zdrojové kódy do samostatné přílohy práce.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce přináší nové informace o efetivnějším vužívání technologie ArcIMS a T-MapServeru při tvorbě
mapových služeb pro jejich praktické využití.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Autor využil všech dostupných studijních pramenů k zpracování dané problematiky. Všechny
prameny jsou orientované k dané problematice a v práci jsou také správně ocitované.

7. Hodnocení formální stránky.
Formální stránka práce je na dobré úrovni. Práce je napsána ve slovenském jazyce, není tedy možné
plně posoudit její gramatickou správnost. S vyjímkou pár překlepů práce neobsahuje žádné
nedostatky.

8. Jaký je způsob využití práce?
Praktické poznatky práce jsou využitelné pro efektivnější využití funkčnosti T-MapServeru při tvorbě
mapových služeb s využitím technologie ArcIMS. Publikace je přehledná a dobře čitelná pro
následné využití v praxi.

9. Celkové hodnocení práce.
Práce je výborně zpracována s praktickým využitím dosažených výsledků, práci tudiž doporučuji
k obhajobě.
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