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Hlavním tématem předložené diplomové práce je modelování bloků městské zástavby pomocí 
procedurálního přístupu. Během procesu konkretizace geoinformačního úkolu bylo doporučeno vzít 
si za hlavní cíl výzkum a inovaci doposud využívaných metod blokace zástavby. Úkol DP se tak 
ocitl spíše v oblasti algoritmizace, nikoliv ve využití 3D v urbanismu, kterak bylo původně 
zamýšleno. Po detailním rozboru literatury si autorka vybrala k inovaci algoritmus OBB-based 
subdivision a přizpůsobení výsledné metody českým podmínkám. Pro tyto účely si opatřila a 
prozkoumala územní plány několik vhodně vybraných obcí.  
 
HODNOCENÍ PRÁCE – OBSAHOVÁ STRÁNKA 
Kterak bylo výše uvedeno, cíle a úkoly práce byly velmi podrobně diskutovány a konkretizovány, 
což je v práci zřejmé, neb cíle jsou jasně formulované a literární přehled jasný a přehledný, vztahuje 
se k zadané problematice a obsahuje dostatečné množství informací. Použité informační zdroje jsou 
založené zejména na původní zahraniční a domácí literatuře. 
 
Na druhou stranu použité metody by měly být popsány přehledněji a srozumitelně. Na první pohled 
je zřejmé, že se autorka snažila daný úkol řešit inovativně a testovala několik přístupů. Formulace 
zvoleného postupu je však často těžko pochopitelná, nejsou vysvětleny důvody výběru metod. 
Použité metody však vedly k vytýčeným cílům, nikterak se neodchylovaly od zadaného úkolu. 
Procedurální modelování není nikterak triviální proces, proto oceňuji využití tohoto progresívního 
přístupu a také implementaci vlastní metody pomocí aplikačního rozšíření software ESRI 
CityEngine. 
 
Výsledková kapitola prezentuje dosažené výsledky. V papírové podobě jsou výsledky prezentovány 
spíše kuse, na druhou stranu vypracovaná aplikace dokládá autorčinu snahu o praktické vyústění 
svého úsilí. 
Diskuse a hodnocení dosažených výsledků je zaměřeno na vyhodnocení zvolené metody a její 
funkčnosti. Vyhodnocení přesnosti dělení bloků zástavby a objektivní srovnání se skutečným stavem 
se ukázalo problematické. Územní plánování jako celek je vysoce nepředvídatelný proces a těžko lze 
nalézt nástroj, který by dokázal výsledek předurčit. Výsledné metody a aplikace tak naleznou svoje 
uplatnění spíše v přípravných urbanistických procesech, kdy se stanovují závazné limity a 
doporučení. Výslednou podobu zástavby však prakticky nelze předem určit, neb územní plánování je 
v průběhu realizace silně ovlivněno názorem a požadavky veřejnosti. 
 
V závěrech práce postrádám následné možnosti výzkumu studované tématiky, kterak lze navázat na 
tuto studii. 
  
HODNOCENÍ PRÁCE - FORMÁLNÍ STRÁNKA  
Práce jako celek má průměrnou grafickou úroveň, jazyková a stylistická úroveň je slabší stránkou 
předložené práce.   
 
ZÁVĚR 
Autorka řešila relativně obtížné téma, v rámci kterého bylo zapotřebí vymezit konkrétní úkoly a cíle. 
Autorka se seznámila s dosavadním dosaženým pokrokem v řešené tématice a snažila se inovovat 



vybrané algoritmy způsobem odpovídajícím požadavkům na DP v geoinformačním oboru. Při 
zpracování práce autorka pracovala samostatně, v práci uplatnila své pokročilé znalosti 
procedurálního programování. Na druhou stranu formulační a diskusní část není příliš propracovaná. 
Je to na škodu celkového výsledku, neb pevně věřím, že lze na dosažené výsledky navázat a v praxi 
důkladněji otestovat funkcionalitu.  
 
Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce předkládané na Katedře aplikované 
geoinformatiky a kartografie, PřF UK v Praze a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím 
klasifikačním stupněm:  
 
Velmi dobře/dobře 
 
Výsledná známka bude záležet na ozřejmění logického sledu a principů metodické části během 
prezentace diplomové práce.  
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doplňující komentáře a otázky: 
 

Proč byl vybrán k inovaci algoritmus OBB-based subdivision? 


