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Předložená diplomová práce má celkem 51 stran textu. Součástí práce je 14 tabulek
a 17 obrázků. Práce se zabývá problematikou sjednocení dvou dostupných digitálních vrstev
říční sítě v České republice. Hned na úvod je nutné podotknou, že dle mého názoru je tato
problematika poměrně těžce uchopitelná jak z hledika lidské subjektivity, tak z hlediska
širokého spektra uživatelů uvedených datových vrstev. V rámci práce byla vyvinuta metodika
pro řešení rozdílů mezi jednnotlivými datovými sadami. Uvedená metodika je aplikována na
povodí horní Litavky. Práce je tedy velmi úzce zaměřena na území České republiky.
Práce je strukturována do osmi kapitol, které (při sloučení určitých kapitol) odpovídají
běžnému dělení odborné publikace. Přirozeněji by možná působilo sloučení druhé kapitoly se
třetí a čtvrté s pátou. V úvodních dvou kapitolách jsou představeny jednotlivé digitální datové
sady říční sítě (ZABAGED a CEVT), které jsou dostupné pro území ČR. Následně jsou
shrnuty základní požadavky, které jednotlivé správní instituce od daných vrstev očekávají
a které jsou zakotvené v legislativě. Zároveň jsou uvedeny i instituce, které jsou za dané
digitální vrstvy zodpovědné. Nakonec jsou uvedeny možné oblasti vodního managementu,
které dané vrstvy využívají. Také je řečeno, že by bylo výhodné mít jednu komplexní vrstvu,
která by mohla být využívána širokým spektrem uživatelů. Zde bych se chtěl autora zeptat,
zda se domnívá, že je to vůbec možné (např. v rámci hydrologického modelování se mohou
potřebné vodní toky zahrnuté do modelu měnit dle zvoleného měřítka, či účelu modelování,
tudíž je pokaždé nutné vlastní vrstvu vodních toků upravit).
Následuje metodická část, která se věnuje přesnému popisu atributů v každé digitální
sadě vodních toků a procesu modifikace jejich rozdělení (ZABAGED obsahuje oproti CEVT
daleko více segmentů toků) z důvodu jejich porovnatelnosti. Z této analýzy vyplynuly
základní rozdíly mezi oběma datovými sadami z hledika existence/neexistence daného
vodního toku v dané datové sadě. Pak je popsána metodika terénního mapování, která byla
použita pro katalogizaci sporných úseků a je představeno zájmové území horní Litavky.
Vlastní výsledky práce jsou reprezentovány metodikou, která by měla sloužit
k rozhodnutí, zda daný úsek vodního toku (který je přítomen v jedné či druhé datové sadě) má
být přítomen i ve výsledné komplexní datové vrstvě. Navržená metodika se sestává z 15
kvalitativních kritérií, kdy ke každé možné odpovědi je přiřazena číselná hodnota od -2 do +2.
Znaménko jejich součtu pak určí, zda daný úsek ve výsledné sadě zůstane či nikoliv. Mohl by
zde autor upřesnit, jak volil hodnoty odpovědí u jednotlivých otázek. Z celkového počtu 22
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