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Cílem prakticky zaměřené bakalářské práce Dávida Klesíka bylo vytvořit turistickou mapu 

velkého měřítka osady Bílý Kříž ležící v Beskydech přímo na česko-slovenském pomezí. 

Lokalita byla zvolena z důvodů hlavního zaměření práce, které souvisí s hodnocením 

národních prostorových dat a otázkami jejich možné harmonizace a chování na státní hranici. 

Toto téma zapadá do soudobého kartografického výzkumu týkajícího se srovnávání 

a možností harmonizace obsahu národních digitálních topografických databází. Praktickým 

výstupem práce je pak turistická mapa velkého měřítka vzniklá přepracováním národních 

a dalších prostorových dat, doplněných terénním šetřením, která zachycuje srovnatelným 

způsobem části osady na obou stranách státní hranice a ukazuje tak, jak lze harmonizovaná 

přeshraniční data využít v praxi. 

Struktura práce je logická a v zásadě kopíruje postup použitý při tvorbě mapy. Teoretickou 

část práce tvoří tři kapitoly: první je věnovaná popisu lokality a její historii, což v souvislosti 

s objekty znázorněnými na mapě (kde se celkem 11× objevuje slovo bývalý, resp. jeho 

zkratka, 1× slovo historické a 1× slovo stará) považuji za velmi vhodné, protože to objasňuje 

motivaci pro znázornění některých objektů v mapě. Zbylé dvě kapitoly představují již 

tradičnější části kartografické bakalářské práce: popis vlastního zadání mapového projektu 

a rozsáhlý popis všech českých, slovenských i nadnárodních dat, které byly použity při tvorbě 

mapy.  

Analytickou a metodickou část práce představují kapitoly 5 a 6. Správně popisují a zejména 

zdůvodňují všechny kroky a rozhodnutí, které byly potřebná při tvorbě mapového díla: volbu 

způsobu ukládání dat, souřadnicového systému, měřítka mapy atd. Vyzdvihl bych zvláště 

kapitolu 5.4, která obsahuje podrobné kritické zhodnocení jednotlivých datových sad 

v zájmovém území. To vychází jednak z porovnání dat mezi sebou, jednak důkladného 

z terénního šetření, které bylo s využitím aplikace Collector for ArcGIS na lokalitě provedeno. 

Celkově lze kapitolu 5 považovat za zdařilý metodický návod, jak přistoupit k tvorbě 

mapového díla ve srovnatelném měřítku v podobných lokalitách. 

Kartografickému zpracování dat se věnuje kapitola 6, která podrobně a povedeně popisuje 

návrh a zpracování bodových, liniových a plošných znaků, tvorbu popisu, kompozice 

a finalizace celého díla.  Bylo využito technik charakteristických pro pokročilou mapovou 

tvorbu: striktní oddělení topografických a kartografických dat, použití maskování a použití 

stínovaného reliéfu ve vyladěné interakci s objekty LU/LC. Celkově hodnotím jak způsob 

kartografického zpracování, tak jeho popis velmi pozitivně. 

Naproti tomu diskuse je poměrně stručná, a postrádám zde poněkud podrobnější srovnání 

s existujícími mapovými díly dané lokality. Do určité míry je toto sice řešeno v kapitole 

věnující se topografickým datům, nicméně výhody vytvořeného díla ve srovnání se ZM 10 

nebo turistickou mapou ze serveru mapy.cz bylo rozhodně možné rozvést podrobněji. 

Vlastní mapové dílo hodnotím jako velmi zdařilé. Za zmínku stojí skutečnost, že názvy 

a lokalizace některých objektů byly do mapy doplněny na základě zmínek a slovního popisu 

polohy v literatuře (zejména Boháčovy knihy o historii a současnosti Bílého kříže) a jejich 

následného dohledání na starých mapách a následně v terénu, což byla časově velmi náročná 



práce. Za další klady mapy považuji způsob vyřešení česko-slovenské dvojjazyčnosti (včetně 

legendy a obecných popisů v mapovém poli), inspirovaný postupy používanými na listech 

ležících na pomezí Česka a Slovenska na někdejší TM 10. Kromě zaniklých objektů mapa 

zachycuje i objekty ve výstavbě a přestavbě, což zpomalí proces jejího zastarání. Součástí díla 

je QR kód, který umožní zájemcům si ji stáhnout v elektronické podobě. Mapa byla 

poskytnuta v. v. i. CzechGlobe, která ji využije ve své terénní stanici na dané lokalitě; obecně 

pak může posloužit návštěvníkům Bílého Kříže k nalezení všech lokálních zajímavostí, které 

dotvářejí kolorit této odlehlé, leč turisticky atraktivní lokality.  

Co se týká formální stránky práce, je zpracována na dobré úrovni. S ohledem na to, že je 

práce ve slovenštině, nejsem schopen detailně hodnotit její gramatickou správnost, nicméně 

text je napsán velmi srozumitelně a dodržuje kartografickou a geoinformatickou terminologii 

odborný styl. 

Student ke zpracování práce přistoupil aktivně a zodpovědně, strávil za poměrně náročných 

podmínek několik dní detailním terénním průzkumem lokality, na který navíc dokázal sehnat 

a zorganizovat tým spolupracovníků.  

Z uvedených důvodů proto práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou 

výborně. 
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