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Motivací pro vznik této práce bylo ověřit hypotézu, zda lze stylizované šrafy, vytvořené manuálně 

kartografy Zeměměřického úřadu, použít jako zdroj pro doplnění topografické informace o skalním 

terénu, tj. přidat na základě nich do dat ZABAGED určité informace. Smyslem doplnění těchto 

informací je pak umožnit tvorbu šraf automaticky při aktualizacích, a zejména pak i v jiných 

měřítkách, než ve kterém byly stylizované šrafy nakresleny. Práce představuje další střípek do 

mozaiky dlouhodobého výzkumu autora týkajícího se znázorňování skal a jeho automatizace a zapadá 

tak do kontextu soudobé digitální kartografie a její snahy o automatizaci tradičních kartografických 

postupů. 

Celkově lze shrnout, že se jedná o nadstandardně zpracovanou bakalářskou práci, zejména z hlediska 

hloubky a náročnosti provedených analýz a také jejich rozsahu. Zpracování totiž probíhalo nad daty 

za celé Česko (cca 40 tisíc polygonů skalních útvarů, téměř 780 tisíc linií tvořících geometrii šraf). 

Struktura práce sice není úplně standardní (o tom bude zmínka ještě dále), ale s ohledem na řešený 

úkol dává podle mého názoru smysl. Teoretická část podrobně popisuje zejména způsob znázornění 

skalních útvarů na ZM 10 ve vztahu k použitým datům, který je klíčem k pochopení smyslu celého 

dalšího počínání. Zároveň také identifikuje problémy, kterými tato data trpí, zejména s ohledem na 

zamýšlený cíl práce. Podobný charakter, kdy je velká část diskuse rozprostřena v různých kapitolách 

textu práce, je poněkud nestandardní, ale s ohledem na dost rozdílný charakter řešených úloh je ve 

výsledku poměrně přehledná. Součástí teoretické části je i minimum z analytické, resp. vybraných 

metod z výpočetní geometrie, které zahrnuje postupy využité dále v práci. Je otázkou, zda by 

teoretické usazení práce nemohlo být o něco širší (např. by bylo možné zařadit teorii a zdroje ke 

znázorňování skal obecně), nicméně pro pochopení dalšího postupu podle mého názoru nic 

zásadního nechybí. 

Jádrem práce je návrh vlastních metod pro předzpracování dat, detekci hřbetnic, vrcholů, lomových 

hran, klasifikaci obvodových hran a kontroly logické konzistence výsledných objektů. Autor je velmi 

pravděpodobně úplně prvním, kdo se o něco takového z uvedených dat vůbec pokusil. Metody jsou 

založené na místy poměrně složitých kombinacích geometrických operací, takže problematiky ne 

úplně znalý čtenář se může v některých pojmech textu občas trochu ztrácet (pojmy typu prodloužené 

skutečné orientované dolní linie). Nicméně všechny komplikovanější kroky postupu jsou ilustrovány 

názornými obrázky, tudíž se čtenář obvykle velmi záhy najde. Součástí popisu algoritmů je velmi 

správně i úvaha o nastavení některých parametrů odvozených přímo z dat, které jsou na většině míst 

precizně zdůvodněny. U každého algoritmu je následně uvedena diskuse nad jeho výsledky a úvaha 

nad jeho úspěšností včetně situací, kdy nefunguje. To je obvykle způsobeno nestandardní či 

nepředpokládanou podobou vstupních dat.  

Všechny algoritmy byly implementovány v podobě skriptů v Pythonu využívající funkce ArcGIS for 

Desktop a otestovány na již zmíněných rozsáhlých datech. Celkově tuto část považuji za velmi 

nadstandardní, uvážíme-li, že jde o práci bakalářskou. Drobnou výhradu lze mít k části o klasifikaci 

obvodových hran, kde je místy patrné, že už úplně nezbyl čas vyzkoušet více možností, které se 

nabízely. I tak je odvedené množství a hloubka práce úctyhodné. 



Součástí práce je i diskuse, která vychází z diskusí v dílčích kapitolách a správně se pokouší nahlížet na 

dílčí výsledky a celkový postup z určitého nadhledu a potenciálního praktického využití celé navržené 

metody. Identifikovány jsou jeho nedostatky, limity a nastíněna možná řešení. V práci na první 

pohled zaujme omezené množství použitých zdrojů (pouze 8). To lze ale omluvit velmi úzkým 

a specifickým zaměřením práce, kdy k datům existuje pouze velmi stručná dokumentace a většina 

zásad byla odvozena přímo jejich zkoumáním. Domnívám se, že sehnání dalších relevantních zdrojů, 

kterými by byly například interní dokumentace zahraničních národních mapovacích agentur, se nejeví 

jako příliš reálné. Z formálního hlediska je práce v pořádku, množství překlepů a stylistických chyb je 

zanedbatelné. Student ke zpracování práce přistupoval aktivně, samostatně a zodpovědně. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě, navrhuji hodnocení známkou výborně. 

S ohledem na velmi specifické zaměření na de facto interní data vytvářená ZÚ ji širší odborná 

geoinformatická veřejnost asi úplně nedokáže ocenit. Má ale svůj praktický význam zejména pro ZÚ 

jako další argument do diskuse o tom, jak efektivně přistoupit ke znázornění skalních útvarů 

v chystaném inovovaném státním mapovém díle. 
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