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Cílem diplomové práce Bc. Otomara Gottsteina bylo navrhnout, vyvinout a otestovat algoritmus pro auto-
matizovanou generalizaci zástavby metodou typifikace. Zvolené téma je aktuální, svou náročností splňuje
požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací, komplexností zpracování tématu však diplomová práce
tyto nároky přesahuje.

Předložená práce, tematicky zaměřená do oblasti digitální kartografie, má 116 stran a je doplněna grafickými
přílohami ilustrujícími funkcionalitu algoritmu pro různá modelová území (celkem 16 stran) a návodem pro
instalaci SW v jazyce Python. Vlastní text je rozdělen do 7 kapitol.

Kapitola 2, která je teoretickým úvodem do práce, je věnována problematice kartografické generalizace
metodou typifikace. Navazující kapitola s rozsahem 12 stran je velmi podrobnou rešerší stávajících přístupů
k problematice typifikace, autora za ni chválím.

Těžištěm práce je kapitola 4, která se zabývá návrhem vlastního generalizačního algoritmu. Autor k pro-
blematice přistupuje z kartografického pohledu, nejprve definuje základní kartografická pravidla, která je
nutno při generalizaci dodržet. Definuje také mezní hodnoty, které jsou s nimi ve vztahu ke generalizo-
vaným objektům spojeny, a zabývá se otázkou, jak výsledky z kartografického pohledu hodnotit. Tento
přístup oceňuji, vede k tomu, že výsledné řešení není pouhým geometrickým konstruktem, ale syntézou
několika různých kartografických pravidel napodobující ruční práci kartografa. Vlastní popis jednotlivých
fází algoritmu (celkem 7) začíná kapitolou 4.3, každý krok autor podrobně vysvětluje, odkazuje na apliko-
vaná kartografická pravidla a ilustruje na grafickém příkladu; formální popis je realizován vzorci. Použitá
notace je poněkud specifická, avšak poměrně snadno srozumitelná. Výše uvedený přístup umožňuje snadno
pochopit a reprodukovat algoritmus jako celek, byť je tento značně složitý, obsahuje jak preprocessingovou
tak postropcesingovou část. Autor této klíčové části práce věnuje 35 stran textu, text má vysokou odbornou
úroveň a je zároveň čitelný. Navržená generalizační metoda je originálním autorským dílem.

Navazující kapitola se věnuje implementaci algoritmu, autor zvolil programovací jazyk Python, pokročilejší
prostorové operace realizuje v knihovnách Fiona a Shapely. Vstupní data představuje vrstva budov databáze
ZABAGED v měřítku 1:10 000, výstupem jsou typifikované budovy v měřítkách 1:25 000 nebo 1:50 000. Pro
každou fázi algoritmu je k dispozici pseudokód s detailními komentáři, které případnému uživateli pomohou
při vlastní implementaci. Výsledný SW je značně rozsáhlý, svojí komplexností přesahuje požadavky kladené
na diplomové práce a spíše se blíží práci disertační.

Další klíčovou částí práce je kapitola 6 věnovaná dosaženým výsledkům. Na 30 stranách textu se autor
zabývá mnoha aspekty, a to jak detailním nastavením výchozích parametrů algoritmu a jejich vlivem na
výsledky (včetně grafické vizualizace několika různých hodnot), tak i číselnou evaluací výsledků. Cílem je na-
vržení exaktního kritéria, které by měřilo míru podobnosti zachování vzoru, metodika hodnocení je založená
na Voronoi digramu, jehož tvar je citlivý na prostorové rozmístění generátorů. Problematika hodnotícího
kritéria bude potřebovat další výzkum, jedná se o multikriteriální hodncení. Navržený typifikační algorit-
mus byl otestován na datech 15 obcí na 10 mapových listech napříč ČR, grafické výstupy pro jednotlivé
obce a různé kombinace vstupních parametrů najdeme jak v textu práce, tak v obrazových přílohách. Na
tomto podkladě se autor zamýšlí nad volbou optimálních hodnot vstupních parametrů algoritmu pro obě
cílová měřítka. Výsledky generalizačního algoritmu jsou ve většině případů výborné a mnohdy překonávají
i výsledky dosažené v současném státním mapovém díle. Detailní hodnocení přenechám oponentovi práce.

Z kartografického pohledu považuji řešení za plně funkční, byť se jedná o experimentální implementaci rea-
lizovanou studentem. Velmi dobře simuluje práci skutečného kartografa, snaží se respektovat kartografická
pravidla, dílčí kroky ošetřují řadu problematických situací, které při ruční generalizaci mohou nastat. Je
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nutné poznamenat, že v současné době se jedná o jedno z mála existujících funkčních řešení na světě; jeho
parametry jsou navíc odladěny pro státní mapové dílo ČR.

Grafická úroveň práce včetně obrazových výstupů ilustrujících funkcionalitu algoritmu pro různé hodnoty
parametrů je vynikající. Student pracoval samostatně, průběžné výsledky pravidelně konzultoval a vylepšoval
funkcionalitu jednotlivých fází algoritmu.

Autor zpracoval téma v neobvyklé šířce i hloubce, překročil tak požadavky běžně kladené na tento typ
kvalifikační práce. Dosažené výsledky doporučuji publikovat v odborném časopise popř. práci vydat knižní
formou; výsledky by mohly být přínosné i pro ČÚZK. Za celkové zpracování navrhuji Bc. Otomaru Gott-
steinovi udělit pochvalu a zařadit DP do soutěže o nejlepší studentskou závěrečnou práci.

Zadané téma byla splněno, práce nevykazuje formální či obsahové nedostatky. Na základě výše uvedeného
doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm

-výborně-.

V Praze dne 3. září 2019
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