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„Identifikace bariér pro pohyb osob ve městě 
 jako prostředek snížení pojistných nebezpečí“  

 
Obecné údaje: 

Předložená diplomová práce obsahuje 74 číslovaných stran textu, 21 obrázků a 7 tabulek. 
Součásti práce je devět příloh. 
 
Cíle práce (splnění): 

Cílem diplomové práce bylo využití prostorových analýz k identifikaci bariér v zájmovém 
území, které zvyšují pravděpodobnost vzniku pojistného nebezpečí, vizualizovat tyto bariéry  
a poskytnout tím podklady vedoucí k eliminaci těchto nebezpečí. Diplomová práce svou 
tématikou spadá do oblasti aplikace geografických informačních systémů v bezbariérovosti.  

Je možné konstatovat, že stanovené cíle diplomové práce byly splněny. 
 
Metody a postup (správnost a vhodnost použití): 

Zájmovým územím bylo město Hlinsko v Čechách. Zpracovávána byla data od firmy 
GEOVAP, městského úřadu a vlastního mapování. Při zpracování byl použit program ArcGIS 
Desktop. Práce uvádí detailní popis postupů použitých při sběru dat a práci s obdrženými daty od 
úvodního předzpracování, analýz až po vlastní prezentaci výsledků. Uvedené postupy považuji za 
správné. 
 
Dosažené výsledky (kvalita a prezentace): 
 Student se dokázal dobře zorientovat v problematice využití prostorových analýz 
v bezbariérovosti. Výsledky jsou prezentovány ve formě nových vrstev a mapových výstupů. Vše 
je v textu dostatečně okomentováno. Po obsahové a kartografické stránce obsahují mapy 
minimum chyb. Nově vytvořené datové sady a mapové výstupy mohou složit jako podklad pro 
zlepšení bezbariérové situace v Hlinsku v Čechách.  
 
Připomínky: 

- V práci postrádám současný stav řešené problematiky (příkladové studie, řešené 
diplomové práce, stávající používaná symbolika, neziskové organizace pro handicapované 
v Hlinsku). 

- Zdůvodnění výběru softwarového řešení považuji za nešťastné, existuje spousta open 
source produktů s podobnou funkcionalitou. 

- S-JTSK_Krovak_East_North je název projekčního souboru nikoliv souřadnicového 
systému. 

- Obr. 13 - Pro neprůjezdný chodník je použita žlutá barva, ale v mapě je použita červená. 
- Obr. 15 - Pro symboliku použity příliš syté barvy. 
- V mapách (obr. 16, 17, 18) je pro zobrazovanou tématiku použita málo výrazná 

symbolika. 
- Příloha 6 je špatně čitelná. V časovém určení v názvu mapy by bylo vhodné uvést měsíc 

mapování. 
- Práce je dobře strukturována, ale místy je opomíjen odborný styl psaní textu. 



- Formální chyby: str. 28, 48, 49, 54, 58, … 
 
Otázky: 

- Existují v Hlinsku v Čechách neziskové organizace řešící otázky bezbariérovosti? 
- Je možná přímá konverze z programu CASE do geodatabáze ESRI? 

 
Závěrečné hodnocení: 
 Práci Bohumíra Štěrby považuji za zdařilou. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím 
stupněm výborně. 
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 V Pardubicích dne 23. 5. 2011                                                              oponent diplomové práce 




