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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Autor práce:  Jakub Růžička 

Název práce: Vedení linií cyklistické infrastruktury v topografických databázích a digitální 

kartografii    

   

Bakalářská práce se zabývá liniovými objekty cyklistické infrastruktury v topografických databázích. 

Svým rozsahem (43 stran textu) odpovídá požadavkům kladeným na kvalifikační práce bakalářského 

stupně studia. Použité zdroje a jejich počet odpovídají vybranému tématu i s ohledem na to, že 

problematice návrhu datového modelu objektů se nevěnuje příliš mnoho studií ani v české a ani 

v zahraniční literatuře. Autor i z tohoto důvodu pracoval pouze s českými zdroji včetně různých 

zákonů, vyhlášek a technických dokumentací.  

I přes obtížnost studia zákona považuji práci se zdroji za nevyhovující úrovni bakalářské práce. 

V rešeršní části existují místa, která nejsou řádně odcitována, tj. není zřejmé, odkud autor čerpal. 

Z textu je však patrné, že se nejedná o jeho vlastní výzkum. Citační norma a etika tak není v základu 

zcela dodržena.  

Po formální stránce lze vytknout chybějící slovesa a nedokončené věty. Místy je kvalita snížena 

stylistickými nedostatky. Další výtku bych měla k chybné terminologii: např. ArcMap není software, 

jak uvádí autor, ale jedná se pouze o jednu ze složek softwaru ArcGIS.  

V práci je v úvodu explicitně definován cíl práce, avšak dle mého názoru v nesprávném pořadí. Autor 

si nejprve dává za cíl vytvořit metodiku vedení dat (zde není uvedeno jakých dat) a až poté si definuje 

za cíl sestavit přehled existujících prostorových databází na českém trhu, které se specializují na 

cyklistickou infrastrukturu. Z hlediska souslednosti činností je vhodnější definovat cíl práce 

v opačném pořadí. Oba definované cíle práce však byly naplněny.  

V rešeršní části autor definuje prvky cyklistické infrastruktury, vybrané existující databáze – nikoliv 

vyčerpávající výčet, tak jak si definuje ve svém cíli práce. Na rešeršní části oceňuji zejména práci 

s legislativním rámcem. V rešeršní práci autor také definuje databázi ZABAGED® se zaměřením na 

objekty cyklistické infrastruktury. Některé informace ohledně databáze ZABAGED® jsou však 

nesourodé či zastaralé. V historii ZABAGED® se autor zmiňuje o digitálním modelu terénu čtvrté 

generace, ale v následné kapitole Datová struktura již také uvádí digitální model terénu páté 

generace. Informace o objektech cyklistické infrastruktury v ZABAGED® jsou však vyčerpávající.  

Tímto se dostáváme k samotnému návrhu vedení cyklistické infrastruktury v ZABAGED®, ve kterém je 

nejen popsána samotná metodika zpracování, ale i návrh datového modelu včetně navrženého 

Katalogového listu objektu a mapy zájmového území. K navrženému datovému modelu nemám 

výhrady. U použitého znakového klíče oceňuji jeho názornost, obávám se však, že v samotné mapě 

budou použité kartografické symboly hůře čitelné.  

 Při testování metodiky by bylo vhodnější využít sofistikovanější metody, aby nezbývalo mnoho 

případů k ručnímu dořešení, zejména tím mám na mysli vyřešit slepé odbočující úseky komunikací. 

V rámci malého území (Vaše zájmové území) se může jednat o jednotky, maximálně desítky případů 

(příště by bylo vhodné uvést v práci konkrétní číslo), ale v případě celé republiky se může jednat o 

stovky až tisíce případů k ručnímu dořešení, což značně prodlužuje a znepříjemňuje práci. 
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U vektorizace předpokládám, že autor práce nekopíroval data z WMS služby ZABAGED®, ale že data 

dle WMS služby ZABAGED® vektorizoval, protože kopírovat data z WMS služby nelze.  

Závěrem bych ocenila diskuzi, ve které autor věcně shrnuje a diskutuje možná úskalí a nedostatky 

této práce. Bakalářská práce se stane jistě cenným zdrojem pro Zeměměřický úřad při dalším rozvoji 

datové sady ZABAGED®. 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň velmi dobrý.   

Otázky k obhajobě: 

1. Pokuste se vymyslet automatizované řešení pro odstranění slepých odbočujících úseků 

komunikací. 

2. Uveďte, jak byste postupoval v případě aktualizace takovéto datové sady.  

 

Datum: 2. 6. 2017 Mgr. Kateřina Novotná  


