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 Téma bakalářské práce Zuzany Vojtíškové svou odborností spadá do oblasti geografických 
informačních systémů a její řešení vyžadovalo jednak načerpání teoretických znalostí z problematiky 
vedení liniových objektů, jednak analýzu dat liniových objektů vybraných geografických databází. 
Hlavním cílem bakalářské práce tedy bylo zhodnotit metody vedení liniových objektů dopravní a říční sítě 
vybraných českých i zahraničních geografických databází a návrh optimálního způsobu s použitím 
lineárního referencování v modelovém území ORP Dobruška a povodí Dědiny. 
 
 Hned v úvodu musím konstatovat, že hlavní cíl bakalářské práce byl splněn. Autorka přistoupila 
ke zpracování své práce od jejího samotného zadání velmi pečlivě a svědomitě, načetla množství 
literatury z problematiky doposud ne příliš publikovaného lineárního referencování a následné 
dynamické segmentace, stejně jako popsala řadu objektů dopravní a říční sítě nejen v „českých“ 
geografických databázích ZABAGED a DMÚ 25, ale i databázích našich sousedů. 
 
 V metodické části bakalářské práce jsou porovnány různé způsoby vedení objektů komunikací a 
vodních toků v ZABAGED a v ŘSD a CEDA, resp. DIBAVOD a CEVT. Výsledkem se stal vlastní návrh 
lineárního referencování sítě komunikací i vodních toků, aplikovaný na data rozlohou téměř se 
překrývajícího území ORP Dobruška a povodí řeky Dědiny. Výsledná data ve formátu souborové 
geodatabáze ESRI jsou přiložená v elektronické podobě, popis jejich vzniku autorka v praktické části své 
práce doplnila obrázky, které dokumentují využití jednotlivých nástrojů v programovém prostředí ArcGIS. 
V případě vodních toků musela autorka ručně opravit nesrovnalosti v tokovém identifikátoru, bez 
kterého by výsledná dynamická segmentace nebyla možná. 
 
 Je poměrně obtížné najít něco, co by bylo možné bakalářské práci Zuzany Vojtíškové vytknout. 
Snad jen kvalitu některých obrazových příloh (např. obr. 5), kdy je zbytečně použita rastrová podoba 
včetně vysvětlivek. Po formální i obsahové stránce odvedla autorka velmi kvalitní práci. Z tohoto důvodu 
ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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