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Diplomová práce paní Otomara Gottsteina se zabývá automatizovanou generalizací zástavby, a 

to metodou typifikace. Autor si za cíl klade vytvořit generalizační algoritmus včetně jeho 

implementace v programovacím jazyce Python. Ve své práci se zaměřuje na oblasti s řidší 

zástavbou, tj. vesnice, satelitní zástavbu a podhorská a horská sídla. Jako zdrojová data si 

diplomant vybral data Základní báze geografických dat (ZABAGED) a generalizaci prováděl do 

měřítek 1 : 25 000 a 1 : 50 000. Při řešení přihlížel k pravidlům, která jsou aplikována 

v současném státním mapovém díle (SMD), konkrétně u Základních map ČR. Své výsledky 

s těmito mapami porovnává. 

Práce obsahuje 144 stran textu včetně příloh a DVD s textem práce, vlastními vytvořenými 

skripty pro automatizovanou generalizaci zástavby a ukázkovými daty. Textová část práce je 

rozdělena do 7 kapitol. Členění práce je přehledné a jasně členěné do jednotlivých logicky 

navazujících kapitol a teoretická i praktická část práce působí vyváženě. I přes několik drobných 

překlepů považuji práci z typografického a jazykového hlediska za výtečně zpracovanou. 

V samotném textu je čtenáři ze začátku podán teoretický základ týkající se především 

generalizace zástavby a popis dosud řešených typifikačních algoritmů. Autor detailně popisuje 

známé i méně známé způsoby a jejich silné a slabé stránky, příp. za jakých podmínek je vhodné 

dané algoritmy použít. Na tento úvod navazuje vlastní návrh nového generalizačního algoritmu 

vhodného pro použití v podmínkách ČR při tvorbě SMD. 

Ve stěžejní části práce (kapitola Návrh generalizačního algoritmu) diplomant popisuje způsob 

svého řešení, které lze v mnoha směrech označit na opravdu inovativní a vhodné k důkladnému 

otestování při praktickém nasazení. Autor vyjmenovává kartografická pravidla, která je kartograf 

nucen při generalizaci ctít a využívat, aby výsledná generalizovaná mapa podávala správné a 

zároveň přehledné informace. Tato pravidla nejsou triviální, ale autorovi se je podařilo velmi 

obratně zakomponovat do svého algoritmu, a to někdy i opravdu nečekaným a inovativním 

způsobem (například vytvoření chybějícího intravilánu obce, včetně jeho zvětšení). Ve svém 

řešení, které je velmi dobře a názorně popsáno, se navíc neomezil jen na základní návrh 

algoritmu, ale je patrná i snaha o jeho optimalizaci pro rychlejší strojové zpracování dat. 

V další části diplomové práci (kapitola Implementace typifikačního algoritmu) autor popisuje 

testovací data, způsob jejich úpravy (preprocessing) a především vlastní implementaci 

navrženého algoritmu v programovacím jazyce Python. Jako velký přínos lze považovat zápis 

pseudokódu, který je použitelný pro další rozvoj, příp. při přepracování do jiných 

programovacích jazyků. 

Z pohledu kartografa je velmi zajímavá kapitola Dosažené výsledky práce, která nejen že 

hodnotí výsledky pro několik testovacích území, ale zároveň popisuje nastavení volitelných 

parametrů algoritmu, která může kartograf upravovat v závislosti na spokojenosti s výsledkem. 

Autor navíc výsledky nehodnotí jen na základě subjektivních pocitů, ale navrhuje i způsob 

číselného hodnocení úspěšné generalizace. Takovýto přístup je u diplomové práce mimořádný. 

Z kartografického hlediska lze výsledky vlastního typifikačního algoritmu považovat za velmi 

dobré, a to jak v měřítku 1 : 25 000, tak i 1 : 50 000. Přesto autor není přehnaně pozitivní a 



nezapomněl uvést i určité limity svého řešení a návrh na případné budoucí vylepšení. Konkrétní 

hodnocení jednotlivých generalizačních situací (obcí) by bylo nad rámec posudku a mělo by 

probíhat spíše formou diskuze na kartografickém pracovišti, kde se generalizace provádí. 

K práci bych měl jen jednu větší výtku týkající se terminologie. Měřítka map, kterými se autor 

zabývá (1 : 25 000 a 1 : 50 000, příp. až do 1 : 200 000 nebo 1 : 250 000) bývají v odborné 

literatuře označována jako střední, nikoliv velká, jak je nesprávně uvedeno už v zadání 

diplomové práce (přesto je z dalšího textu zadání z návaznosti na data ZABAGED zřejmé, že se 

zadání týká map středních měřítek). Termín mapy velkých měřítek se používá pro mapy měřítka 

1 : 5000 a větší, kdy v některé literatuře je i měřítko 1 : 5000 považováno ještě za střední. 

I přes několik výtek (vizte odstavec výše, překlepy, několik zjednodušení) považuji předloženou 

diplomovou práci za mimořádně kvalitní (spíše na úrovni disertační práce). Samotné závěry a 

výsledky diplomové práce jsou jasně formulovány a zdůvodněny v textové části, případně 

vhodně graficky doplněny pomocí vizualizací výsledků navrženého algoritmu, vstupních dat a 

ZM 50. Navržený algoritmus lze považovat za komplexní pro řešení generalizace zástavby 

v oblastech s řidším osídlením. Navíc má potenciál k dalšímu rozvoji, jak sám autor připouští 

(např. využití jiných než jen obdélníkových bloků zástavby). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji diplomovou práci pana Otomara 

Gottsteina k obhajobě a hodnotím jí klasifikačním stupněm:  

—A (výborně)— 
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