
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, 

KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE 

 

Oponentský posudek na bakalářskou práci 
 

 

 

Název práce: Využití současných a historických geografických dat pro tvorbu časového 3D modelu 

území Hradce Králové 

Autor:  Alex Šrollerů 

Oponent:  doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. 

 

HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 

název  

dobře vystihuje obsah práce  

 

cíle a hypotézy  

v práci formulovány 

 

úvod a literární přehled  

vztahuje se obecně k zadané problematice a obsahuje velké množství obecných, již známých 

informací; chybí kritické zhodnocení použité informace a publikací; struktura teoretické části je 

velmi chaotická - nelogicky členěná. Nepříliš pochopitelně znějí některé kapitoly, od příliš 

obecného názvu (2.2 Město či 5.6 Vizualizace), ke zbytečně vytvořené kapitole (3.5 Ostatní prvky 

města). Některé kapitoly dokonce nesou stejného názvu „LIDAR“. Teoretické části dominuje 

nepřehlednost a chaos. 

 

data a metody  

povětšinou srozumitelné, najdou se však nejasně popsané postupy, např. určení výšky budov. Dle 

popisu metodiky by šlo jiné osobě stěží zopakovat v práci použité postupy. 

  

výsledky 

v práci samotné není model příliš zdařile prezentován, výsledková část je velmi strohá a chaotická; 

naštěstí je model k dispozici v internetovém prostředí, kde je více reprezentativní.   

 

Diskuse a závěry  

diskuse má deskriptivní charakter a u uvedených studií se jedná o rešerši, bez porovnání s použitými 

metodami a výsledky vlastní BP 

 

HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  

obrázky a tabulky  

ilustrují výsledný model, prezentovány však nahodile a nesystematicky 

 

jazyková úroveň  

na mnoha místech neodpovídá formální a gramatické správnosti  

 

obsažené informace 

mají aplikační úroveň s relativně kvalitním výsledným modelem, textová část je však slabší úrovně 

 

 

 



 

I přes zmíněné nedostatky práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a proto ji 

doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm: dobře 
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doplňující komentáře a otázky: 

 

1. Diskuse nenese potřebné znaky diskusního charakteru, např. v diskusi se opakuje rešerše 

literatury, nikoliv porovnání s vlastní studií. 

2. Mezi teoretickou částí a zbytkem BP je vysoká nevyváženost: 37 str úvodní části x 16 str. 

metodiky, výsledků a závěrů. 

3. V metodické části lze nalézt nejistoty stanovení, např. určení výšky budov. Diskutabilní 

jsou některé zvolené postupy, např. co je přesně vyjádřeno touto formulací: „hodnota 

odchylky dosáhla maximálně 5 metrů“ (str. 38) u georeference podkladových map? 

Jakých ukazatelů se tradičně používá pro stanovení přesnosti georeference? 

4. Samotný vytvořený model je nejcennějším výstupem BP. Byl vytvořen pečlivě a povětšinou 

zdařile vzhledem k objemu zpracovaných dat a vymezenému území.  

5. Kvalitativní rezervy má však internetová prezentace modelu a jeho vizualizace na webu, 

zcela jistě šlo využít širšího potenciálu dostupných technologií (např. ESRI technologie - 

Web AppBuilder) + lépe zpracovat vizualizaci modelu ve webovém prostředí.  

6. Po přečtení práce nabývá čtenář smíšených dojmů, kdy na jednu stranu oceňuje vyšší kvalitu 

výsledného modelu, na druhou stranu výsledné dojmy kazí způsoby prezentace a formulační 

stránka BP. 

 


