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Předložená bakalářská práce  Tomáše  Marka  se  zabývá  vývojem  katastrální  evidence,

obnovou katastru nemovitostí,  dále pak  se  zaměřuje  na tvorbu DKM  a  dálko\ý přístup  do

katastru nemovitostí. Autor zde ukázal, Že umí pracovat nejen s literatuou, ale i samostatně, o

čemž  svědčí  praktická  část jeho  práce,  kde  soubor  georeferencovaných  dat  zpřístupnil  na

mapový server katedry (kapitola 4). Práce splňuje základní požadavky kladené na bakalářskou

práci a cíle práce byly naplněny. K práci mám však několik dotazů a připomínek:

1)   V textu ]mohdy chybí odkazy na literaturu, coje převzaté a coje vlastní?    .
2)   V rešeršní části práce mi chybí odkaz na mapové služby příp. společnosti, které již na

trhu existují a zabývají se zpracováním a přístupem ke katastrálním mápám. (např.
fima Gekon -systém Dag, je]Íkožjako prvni' v republíce provedla dígítalízací všech
čitelných parcelních čísel, vytvořila a udržuje souvislou mapu katastru nemovitostí).

3)  P`r.rporr[Írú{:H mámk fo:rm:tiaitii (str. 2]) .. „V aplikaci je měřítko jak číselné tak graf iické
nedostupné a proto zobrazení jednotlťvých vrstev j e prováděno náhodně" . Vys,Nělrierrí
je značně zobecněno a  nezávislý čtenář si může myslet, Že data se vykreslují náhodně,
což není pravda, jedná se totiž o měřítkové vykreslovám' rastrů.

4)   Jak byste vysvětlil význam vykreslování ortofotomapy při šíři grafického okna pod 28
km, když mapa středního měřítka 1 :50 000 se vykresluje v šíři okna mezi 6-20 lm (str.
30).

5)   V zásadách pro vypracováni' máte uveden jako bod -Ínfomačni' potencíál
jednotlivých datových vstupů -V textu tento bod chybí!

6)   V textu postrádám také technické předpoklady provozu aplikace a popis komunikace
v zabezpečeném režimu.

7)   Nevím, jak si mám vysvětlit Vaši transformaci rastru", str. 36, když píšete Že "tato
transfomace (spline) sice defomuje mapový list než afinní, ovšem v našem nebyla
defomace příliš výrazná.

Celkóvé  hodnocení vychází z toho,  Že tato práce je  aplikačního  charakteru,  ve které  autor

dokázal  samostatně  pracovat,  o  čemž  svědčí  řada vlastních hodnocení  v dílčích kapitolách.

Osobně  za přínosnou považuji  kapitolu 4,   a to nejenom po  stránce  geoinformatické  -  kde

autor prakticky řešil  georeferenci povinných císařských otisků a pak je vizualizoval pomocí

mapové  služby,  ale  i  obsahové  -  zpřístupněm'  právě  tohoto  druhu  map.  I  když  se  v práci

objevily   již   zmíněné   nedostatky,   hodnotím   práci   jako   velmi   dobrou,   navrhuji   práci

k obhajobě.

V Praze dne  15.06.2008
r',,

Liborí'`Braven


