CO BYSTE MĚLI MÍT K ÚSTNÍ OBHAJOBĚ GIS/DPZ PROJEKTU?
1. GIS mapový projekt s daty (u některých zadání i projekt se 3D scénou) se všemi pracovními
vrstvami - tedy se vstupními daty, mezivýstupy (data, která jste vytvořili v průběhu projektu) i
konečnými výstupy (výslednými daty). Požadavky na konkrétní výstupy jsou uvedeny v zadání
projektů; pokud nejsou, pak sami uvažujte jakými výstupy byste váš projekt nejlépe prezentovali.
Doporučení: před obhajobou si zkuste celý váš mapový projekt otevřít v jiné složce nebo na jiném počítači, abyste
ověřili, zda máte správně nakopírována všechna data a správně nastavené ukládání cest k datům – tedy
zda je projekt „funkční“ (nespoléhejte se, že budete projekt prezentovat na stejném počítači a ve stejné složce, ve
které jste jej vytvářeli)! Zkontrolujte si zda-li nemáte chyby ve zpracovaných datech (správná topologie atd.).

Měli byste vědět a být schopni vysvětlit jaké jevy/veličiny (co vlastně) představují jednotlivé
datové vrstvy ve vašem projektu a jak vznikly (jakým postupem jste k nim dospěli – jaké
operace jste s nimi prováděli a proč – zdůvodnění). Je třeba vědět jaká data (vrstvy) jsou
vstupní, co jsou mezivýpočty a co jsou ve vašem projektu výsledná zpracovaná data a o čem data
vypovídají a měli byste být schopni odevzdat samostatně již jen výsledná - zpracovaná data.
2. tiskový mapový výstup (layout) vytvořený ve vašem projektu se nadpisem, základními
popisy dat, legendou, měřítkem, severkou (v některých typech projektů případně i s
tabulkami, grafy, přehledovou mapkou apod.). Tiskový výstup vytvořte jako kdybyste měli vaše
výstupy, výsledky a interpretace „na ostro“ prezentovat vytištěným mapovým výstupem.
3. textovou zprávu k vašemu projektu včetně formálních náležitostí – minimální obsah:
- název, text zadání, datum, jméno autora, úvod, závěry, citace literatury, seznam literatury
- popis metodických postupů práce (jednotlivé kroky v GIS, použité nástroje, zdůvodnění)
- stručná rešerše geologie studovaného území, příp. dále rešerše i dle zaměření projektu
- diskuse k geologické interpretaci, příp. dále i k interpretaci dle tématu vašeho projektu

Více informací hledejte na stránce věnované projektům a v zadání vašeho projektu!
VŽDY URČITĚ PŘIJĎTE NA „ODEVZDÁVACÍ“ CVIČENÍ – PŘIJĎTE ALESPOŇ S TÍM CO MÁTE!!!
VYUČUJÍCÍ VÁŠ PROJEKT POSOUDÍ A PŘÍPADNĚ VE ZBYTKU ČASU PORADÍ CO DOPLNIT.
DALŠÍ ODEVZDÁVACÍ TERMÍN NEBUDE! POČÍTEJTE S ÚSTNÍ OBHAJOBOU PROJEKTU!

