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Diplomová práce paní Bc. Zuzany Vojtíškové se zabývá automatizovaným výběrem cest cestní 

sítě z databáze ZABAGED®, která odpovídá podrobností měřítku 1 : 10 000, do mapy v měřítku 

1 : 25 000. Jako vzor k porovnání úspěšnosti řešení jsou vybrána data Základní mapy ČR  

1 : 25 000 (ZM 25). 

Práce obsahuje 80 stran textu včetně tištěné přílohy a CD s textem práce a vlastními vytvořenými 

skripty pro automatizovaný výběr cest. Textová část práce je rozdělena do 7 kapitol. Členění 

práce je přehledné a jasně členěné do jednotlivých logicky navazujících kapitol a teoretická i 

praktická část práce působí vyváženě . I přes několik drobných překlepů považuji práci  

z typografického a jazykového hlediska za výtečně zpracovanou. 

V samotném textu je čtenáři ze začátku podán teoretický základ ke generalizaci týkající se 

především metod generalizace (s důrazem na liniové prvky) a popis dosud používaných řešení  

redukce cest v cestní síti. Na tento úvod navazuje popis vstupních dat a nástrojů pro řešení dané 

problematiky. 

Ve stěžejní části práce (kapitoly Metodika a Diskuze) diplomantka popisuje způsob svého řešení, 

které lze v mnoha směrech označit na opravdu inovativní a vhodný k důkladnému otestování  

při praktickém nasazení. Využití teorie grafů ke generalizaci (výběru) cest při zjišťování 

konektivity sítě se jeví jako zajímavá myšlenka, která by mohla v budoucnu napomoci při 

automatizaci zpracování map menších měřítek. 

Výsledky získané navrženým postupem byly porovnány s reálnými daty ZM 25 s poměrně 

vysokou mírou úspěšnosti, což napovídá, že se může jednat o perspektivní přístup k řešení dané 

problematiky. Rovněž porovnání s komerčně vyvinutým nástrojem společnosti Esri vyznělo 

pozitivně pro autorčino řešení.  

K práci bych měl jen jednu drobnou výtku. Zatímco v textu v kapitole zabývající se konektivitou 

(str. 33) je jako minimální počet budov tvořící bod reprezentující skupiny budov určen počet 4 

(čemuž odpovídá i defaultní hodnota uvedena v příslušném skriptu), o několik řádků níže, v 

popisu vlastní implementace je uveden počet ,,3 a více", což se zdá být pozůstatek například 

předchozího testování. 

Samotné závěry a výsledky diplomové práce jsou jasně formulovány a zdůvodněny v textové 

části , případně vhodně graficky doplněny pomocí vizualizací shody navrženého algoritmu a ZM 

25. Navržené postupy mají potenciál k dalšímu rozvoji, jak diplomantka sama v závěru kapitoly 

Diskuze popisuje. Vytvořený postup je navíc konfigurovatelný, takže případní uživatelé mohou 

sami snadno ovlivnit úspěšnost řešení v závislosti na nastavených parametrech podle 

konkrétního území a hustoty cestní sítě. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci paní Zuzany Vojtíškové 

k obhajobě a hodnotím jí klasifikačním stupněm: 

-A (výborně)-   

 

V Sedlčanech 25. května 2017 


