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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bod zadání - 3. Analyzujte uživatelské požadavky na funkcionalitu mapové aplikace - mohl být více
rozepsán, jinak práce odpovídá uvedenému zadání v dostatečném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Jednotlivé části na sebe ne vždy navazují. Např. v případě, kdy po kapitole 1.1 Základní požadavky
na systém následuje kapitola 1.2 Popis oblasti, která navíc připomíná turistického průvodce
Moravskoslezským krajem.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Práci bych označila jako vyhovující. Autor se musel navíc podrobně seznámit s dosud málo
rozšířenou technologií Geocortex Essentials, o které se na vysoké škole pravděpodobně neučil.

4. Hodnocení formální stránky.
Formální stránku bych označila jako průměrnou. V diplomové práci se vyskytuje občas špatná čeština
(hlavně interpunkce) a překlepy. V seznamu zkratek chybí zkratka DP.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Autor pojal téma diplomové práce komplexně – zeširoka se rozepisuje o webových mapových
aplikacích, přípravě dat v nástroji ModelBuilder, technologií Geocortex Essentials aj.
Autor mohl ve výsledné webové aplikaci povolit možnost přihlášení do aplikace alespoň přes
Geocortex Identity Server, aby se po přihlášení testovacího uživatele zpřístupnily funkce otevření a
uložení projektu (viz levý horní roh mapy, tlačítko Začít úlohu).

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Zajímavý se mi jeví jeden z návrhů přihlašování uživatelů do mapové aplikace – a to pomocí Identity
management a možného rozhraní pro Geocortex Essentials.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny byly vybrány vhodně a cíleně k tématu diplomové práce.

8. Jaký je způsob využití práce?
Práce může být přínosná pro toho, kdo by hledal technologii, pomocí které by s minimálními
programátorskými znalostmi vytvořil kvalitní mapovou webovou aplikaci - a to pomocí Geocortex
Essentials.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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