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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Po odborné stránce se jedná o zajímavou a aktuální problematiku. Zadání práce považuji za náročnější, protože vyžaduje 
zvládnout programovací jazyk Python, proniknout do stávajícího modulu pro práci s formátem VFK a doplnit ho o nové 
funkce. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Zadání práce bylo v podstatě splněno. Menší katastrální území se modulem načte během několika desítek sekund. Problém 
představují větší VFK soubory, které se načítají neúnosně dlouho.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student použil principiálně správný způsob řešení, ale jeho realizace pokulhává. Pro praktickou použitelnost modulu bude 
potřeba provést časovou optimalizaci zpracování.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 

Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení 
Závěrečná práce je zpracována na odpovídající odborné úrovni. Student se seznámil s programovacím jazykem Python, 
tvorbou zásuvných modulů pro QGIS a strukturou výměnného formátu ISKN. Vytvořil funkční program, který otestoval a 
popsal ve své práci. Při jeho vývoji navazoval na předchozí práci studenta Bambuly, který vytvořil plug-in pro import 
komplexních souborů VFK, které obsahují jak popisná, tak grafická data KN. Úkolem bylo upravit tento plug-in, tak aby bylo 
možné importovat i volně dostupné soubory VFK, které obsahují pouze grafická data. Je otázka, do jaké míry student pronikl 
do funkcionality stávajícího plug-inu (viz dotaz dále). 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 

celkovou srozumitelnost 
Po obecné typografické stránce je práce zpracována pěkně. Škoda občasného chybného dělení slov nebo jednopísmenných 
předložek na konci řádků. U několika obrázků je černé pozadí. Čitelnější by bylo negativní zobrazení. Zkratka ČÚZK je 
systematicky psána bez čárky nad U. Obrázky v graficky zdařile vyhotovených přílohách jsou na rozdíl od zbytku práce 
označeny anglicky (Figure). Příloha B odkazuje na přiložené CD, které v době psaní posudku nebylo k dispozici (, ale všechny 
soubory byly k dispozici v systému KOS). 
Jazyková stránka práce je na kvalitní dobré úrovni. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 



 

2/2 
 

POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 

pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi. 
Seznam zdrojů pokrývá všechny použité odborné oblasti. Výběr některých zdrojů by ale mohl být pečlivější. Obecný text 
o programu Kokeš je doplněn odkazem na diplomovou práci z roku 2002. Práce bezprostředně navazuje na diplomovou práci 
Štěpána Bambuly, jak je uvedeno v úvodu práce. Ve zdrojích ale není tato položka uvedena. Citační etika nebyla porušena, 
bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi. 
 

Další komentáře a hodnocení 
V příloze A.1 práce je uveden vývojový diagram podstatné části algoritmu - sestavení geometrie hranic. Domnívám se, že 
tento diagram by mohl být uspořádán přehlednějším způsobem. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Vytvořený modul jsem nainstaloval a otestoval na volně dostupných datech. Výsledkem činnosti modulu je 
importovaná vektorová mapa KN – DKM, rozložená do dvou vrstev: parcel a budov. Z tohoto pohledu je zadání 
práce splněno. Jediný problém představuje zmíněná doba importu. Rozsáhlé katastrální území Příbram se 
importovalo přibližně dvacet minut. Stejné území na stejném počítači v programu Kokeš se importovalo zhruba 20 
sekund. Během importu intenzivně pracuje disk počítače, problém tedy může být i v alokaci paměti. 

 

K práci mám dva dotazy: 

1 – Původní plug-in vyžaduje v importovaném souboru VFK existenci skupiny bloků Nemovitosti (NEMO), jehož 
součástí jsou i bloky PAR a BUD, které obsahují informace o parcelách a budovách (výměry parcel, využití 
pozemku, názvy k. ú. apod.). Tyto bloky nejsou součástí veřejně poskytovaných souborů VFK, ale neobsahují 
geometrii parcel a budov, a domnívám se tedy, že nejsou pro sestavení mapy nezbytné. Geometrie je obsažena ve 
skupině bloků Prvky katastrální mapy (PKMP), který je součástí i volně poskytovaných VFK souborů. Nebylo by 
možné upravit původní plug-in tak, aby nepožadoval bloky PAR a BUD? Vlastní algoritmus pro sestavení mapy již 
původní plug-in obsahuje a nebylo by potřeba ho znovu vyvíjet. 

 

2 – ČÚZK poskytuje DKM také ve formátu DGN a SHP, jak je v práci správně uvedeno. QGIS umožňuje načíst 
vektorová data v těchto formátech. Jaké jsou výhody načítání mapy z formátu VFK? 

 

Přes výše uvedené výhrady považuji práci za dobrý počátek v orientaci v netriviální problematice programování 
rozšiřujících modulů programu QGIS. Oceňuji také odhodlání studenta pustit se do zadání, které by možná spíše 
odpovídalo diplomové práci. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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