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Diplomantka předložila práci s názvem „GIS obce Dolní Újezd“. Hlavním cílem práce 
bylo vytvoření GIS pro danou obec za účelem jeho budoucího využití při státní správě a 
samosprávě, včetně prostorové analýzy. 

Práce má několik kapitol, přičemž je rozdělena na dvě základní části. První část, tj. 
kapitoly 2 až 5, se dá považovat za teoretickou část práce. Autorka zde seznamuje čtenáře 
s obcí Dolní Újezd, dále se zabývá problematikou GIS, typy geografických dat a 
databázovými systémy. Kapitoly 6 a 7 jsou praktickou částí práce. Zde jsou popsány 
jednotlivé kroky pracovního postupu na projektu GIS, konkrétně úvodní studie, sběr dat, 
jejich správa, analyzování a prezentace. Závěr této části práce je věnován prostorové analýze.  

Teoretická část je zpracována přehledně a věcně. Praktická část vhodně popisuje celý 
postup práce. K diplomové práci mám však následující připomínky. 

Výsledný projekt GIS je nachystán pro obec, která jej může prohlížet pomocí volně 
dostupné aplikace. Po zhlédnutí projektu v aplikaci jsem našla tyto nedostatky: 

- V bodových vrstvách s důležitými místy v obci nefungují odkazy na fotografie, 
protože je zde zadána absolutní cesta k souborům, tzn., že obec by musela mít 
projekt nahrán ve stejné adresářové struktuře, jako jej studentka tvořila na svém 
počítači. Tohle je ovšem nepravděpodobné, a proto pracovníkům obce odkazy na 
fotografie zřejmě nebudou fungovat. 

- Územní plán obce je zde vložen jako naskenovaný georeferencovaný rastr, který je 
však velmi špatné kvality a z tohoto důvodu nebylo vhodné jej do projektu zařadit. 

- V projektu jsou ve skupině prostorové analýzy zbytečně vloženy všechny vrstvy 
s mezivýsledky dané analýzy, které jistě obec ke svým účelům využívat nebude. 

Pokud jde o písemnou část práce, studentka zde neuvádí, jakým způsobem jsou zajištěna 
práva k datům, s kterými bude obec disponovat. Dále zde není uvedeno, jak bude řešena 
aktualizace dat. Zde stálo za zvážení, zda do projektu pro obec vložit i některé vrstvy WMS 
služeb, které jsou správci průběžně aktualizovány.  

Na stranách 34, 67, 68 a 69 jsou v textu chybné odkazy na obrázky. Na str. 59 je tabulka 
týkající se expozice terénu se zbytečným zcela prázdným sloupcem. Dále jsem v textu našla 
okolo tří desítek překlepů.  

V příloze 5A a 5B mohl být uveden souřadnicový a výškový systém, protože jsou na 
mapovém výstupu uvedeny souřadnice a nadmořská výška. Stejně tak výškové systémy 
mohly být uvedeny i na dalších přílohách mapových výstupů, kde se nacházejí hodnoty 
nadmořských výšek.  

V rámci prostorové analýzy hledala studentka vhodné místo pro umístění lavičkové zóny 
podle zvolených parametrů. Cílovou skupinou pro využití těchto míst jsou podle studentky 
důchodci. Proto by mě zajímalo, proč studentka zvolila např. za nejpreferovanější oblast 
lavičkové zóny místa, která jsou vzdálená od Domu s pečovatelskou službou 500 až 2000 m? 
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Poslední poznámka se týká tematického zaměření práce. Diplomové práce na téma GIS 
obce jsou na našem Ústavu geodézie vypisovány již několik let. Proto bych od práce s tímto 
tématem očekávala jistou dávku originality. Ta je v této práci pouze v rozsahu použití 
některých funkčních nástrojů v prostorové analýze.  

Přes všechny tyto připomínky lze konstatovat, že studentka zadání práce splnila a její 
práce je na dobré úrovni. Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm B/1,5. 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS:   B/1,5 
 
 
 

V Brně dne 7.6.2014       ______________________ 
              Podpis  
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