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1. Identifikační údaje 

Název práce:  Využití digitálního modelu reliéfu při řešení úloh bezbariérovosti 
 Autor práce: Bc. Marek Bělohlávek 
 Vedoucí práce: Mgr. Pavel Sedlák, Ph.D. 

2. Cíl práce a jeho naplnění 
Cílem práce bylo identifikovat přínosy využití digitálního modelu reliéfu (DMR) při řešení problémů 
spojených s bezbariérovostí prostředí.  
Autor naplnil stanovený cíl práce a dodržel zásady pro zpracování diplomové práce.  

3. Obsahové zpracování a přístup k řešení 
Téma práce je vysoce aktuální – zajištění bezabriérovosti prostředí patří k prioritám společnosti. Téma je 
vysoce specializované a náročné na zpracování. Autor se v rámci zpracování DP musel do hloubky 
seznámit s problematikou modelování reliéfu a analýzami nad DMR. 
Autor předložil práci v rozsahu 68 číslovaných stran a 11 příloh. Po obsahové stránce práci hodnotím 
jako vysoce nadprůměrnou. V kapitole 5 je popsán sběr dat v terénu. Stěžejní část, shrnující hlavní 
výsledky a přínosy práce, představují kapitoly 6 a 7. Autor velmi přehledně a systematicky popsal tvorbu 
DMR zájmového území s využitím různých metod, výsledné DMR zhodnotil z hlediska možnosti jejich 
dalšího využití. Následně realizoval řadu analýz, které umožňují identifikovat problematická místa nebo 
oblasti (z hlediska bariérovosti) v zájmovém území. 
Práce je uspořádána logicky. Svým rozsahem odpovídá práce řešenému problému. Autor se v rozsahu 
a na úrovni odpovídající diplomové práci vyjádřil ke všem skutečnostem spojeným s naplněním 
stanoveného cíle práce. Autor zvolil systémový a správný přístup k řešení problému. Využil odpovídající 
metody, postupy a nástroje. 

4. Formální náležitosti a úprava 
Po formální stránce je práce zpracována čistě, přehledně, úpravně a na odpovídající úrovni sdělování. 
Lze jí vytknout minimum překlepů a nedostatků po stránce gramatické, stylistické a typografické.  
Z formálního hlediska lze autorovi vytknout, že se v průběhu textu neodkazuje na příslušné mapové 
výstupy uvedené v příloze práce. Všechny přílohy okomentoval pouze souhrnně na str. 54. Čtenář tak 
musí dohledávat, která příloha patří ke které části textu. 

5. Připomínky a otázky 
Autor mohl v kapitole 2 zvolit jednotný vzhled ukázek jednotlivých DMR, které sám vytvořil. 
Prosím autora, aby odpověděl na následující otázky: 

• Na str. 28 – 29 je popis současného stavu řešené problematiky. Jaké závěry pro další práci jste 
z tohoto textu kapitoly vyvodil, tj. co konkrétně jste z této kapitoly použil dále ve své práci?  

• Uveďte, na základě čeho byly stanoveny váhy pro jednotlivé intervaly sklonitosti, konkrétně 
hodnoty 30, 200 a 1000 (str. 47). 

 
Výše uvedené nedostatky rozhodně významně nesnižují kvalitu práce. Práci proto doporučuji 
k obhajobě a hodnotím ji stupněm 

 

výborně 

Pardubice, 25. května 2011  

        doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D. 


