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 Hlavním cílem bakalářské práce Jakuba Růžičky bylo vytvoření nové metodiky vedení liniových 
dat cyklistické infrastruktury v databázi geografických dat včetně způsobu jejich uložení a návrh atributů 
přiřazeným k jednotlivým liniím. Tomu předchází podrobný popis existujících topografických databází, 
které již specializovanou cyklistickou infrastrukturu obsahují. V rámci vybraného území by měl pak autor 
realizovat návrh vedení linií cyklistické infrastruktury v souladu s datovou strukturou ZABAGED®. 

 
 Hned v úvodu musím konstatovat, že všechny cíle bakalářské práce byly splněny. Autor 
zpracovával svou bakalářskou práci včetně datových i mapových příloh průběžně od samotného termínu 
zadání. Teoretická část práce je srozumitelným přehledem legislativně závazných podob cyklistické 
infrastruktury. Pro stanovení návrhu nové metodiky vedení liniových dat cyklistické infrastruktury je 
stejně důležitá jako podrobný popis existujících topografických databází ČR, ať už komerčních, tak i 
databází veřejné správy. 
 

Navržená metodika vedení linií cyklistické infrastruktury je kompatibilní s datovou strukturou 
v kategorii „Komunikace“ ZABAGED®. Nový typ objektu Cyklostezka, cyklotrasa je podrobně popsán 
v katalogovém listě s návrhem odpovídajících atributů. Autor správně navrhuje některé atributy jako 
číselník hodnot. Jako zájmové území byla vybrána lokalita správního obvodu Prahy 8. Územím prochází 
kromě značených cyklotras s pražským dosahem i evropská dálková cyklotrasa, stejně jako většina 
navržených typů cyklistické infrastruktury. 
 

V rozsáhlé závěrečné části autor kromě zhodnocení výsledků své práce diskutuje nad použitím 
typu vedení liniového objektu cyklotras a cyklostezek v rámci datové struktury ZABAGED, kde 
vyjmenovává všechny případné klady a zápory. Tato kapitola patří vůbec k těm nejzdařilejším celé 
bakalářské práce. Povedená je i tematická mapa, kterou ale mohu hodnotit pouze na základě 
elektronické podoby a nemám možnost ji hodnotit vytištěnou ve formátu A1. 

 
 Celkově hodnotím bakalářskou práci Jakuba Růžičky jako velice zdařilou, doporučuji ji k obhajobě 
a navrhuji hodnocení výborně. 
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