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Diplomová práce Bc. Marka Čelonka se zabývá problematikou automatizované kartografické generalizace
vrstevnic v územích s malým převýšením, generovaných z bodových množin s vysokým prostorovým rozli-
šením. Práce má výzkumný charakter, je multidisciplinární, syntetizuje přístupy používané v geoinformatice
a v digitální kartografii.

Předložená práce má 148 stran textu, obsahuje 96 obrázků, 42 tabulek a je doplněna obrazovými přílohami
s výstupy generalizovaných vrstevnic v rozsahu 10 stran. Výrazně tak přesahuje požadavky kladené na tento
typ prací.

Kapitola 2 je věnována rešerši jednotlivých fází řešené problematiky, zejména ředění bodového mračna,
vlastní generalizací vrstevnic a jejich dodatečnému vyhlazení.

Kartografický popis problematiky nalezneme v kapitolách 3 a 4. Autor nejprve definuje kartografické a
geometrické požadavky kladené na vrstevnice a současně i kritéria pro jejich následnou verifikaci. Gene-
ralizované vrstevnice zachovávají předem danou výškovou chybu, pro tyto účely autor navrhuje strukturu
zvanou výškový buffer. Přesnost vrstevnic hodnotí komplexně, podle 3 skupin kritérií: polohových, výško-
vých a tvarových. V závěru kapitoly se také zabývá návrhem vhodných metod pro kartografickou vizualizaci
jednotlivých chyb.

Klíčovou částí práce je kapitola 4, která se na zhruba 25 stranách nejprve věnuje vlastnostem generalizova-
ných vrstevnic, poté i návrhu vlastní metodiky generalizace, a to v územích s malým převýšením (vrstevnice
zde většinou výrazně oscilují). Metoda je však použitelná univerzálně. Postup zahrnuje jak předzpracování
dat, ředění vstupního bodového mračna, tvorbu výškových bufferů, tak i vlastní kartografickou generalizaci,
vyhlazení a postprocessing. Autor navrhuje celkem tři různé metody, a to metodu váženého průměrování,
modifikovaného Douglas-Peuckerova algoritmu a metodu generalizačního potenciálu, včetně příslušného
matematického aparátu. Doporučuje též zjednodušit tvar výškového bufferu výběrem jeho nejbližších vr-
cholů, diskutuje několik variant výpočtu potenciálu s preferencí větší míry generalizace či vyhlazení. Funk-
cionalita jednotlivých kroků je podrobně dokumentována a ilustrována na řadě doprovodných obrázků.

Implementaci navržených metod je věnována kapitola 5, v její úvodní části nalezneme pseudokódy generali-
začních i vyhlazovacích metod. Zdrojové kódy byly vytvořeny programovacím jazyce Python, pro pomocné
geoprostorové operace je využita knihovna arcpy. Implementace je netriviální, autor se pokoušel provést řadu
optimalizací, které zkrátily dobu zpracování na zhruba 1/10 původního času, a vylepšily kvalitu výstupních
generalizovaných dat.

Výsledky jsou podrobně prezentovány v kapitole 6, a to na pěti vybraných vzorových územích (rovinaté,
mírně zvlněné, údolní niva, přechod roviny v pahorkatinu) v rozsahu 50 stran, doplněných bohatou obra-
zovou dokumentací. Autor se nejprve pokouší nalézt optimální hodnoty jednotlivých vstupních parametrů.
Pro každé z modelových území je následně provedena generalizace, dosažené výsledky jsou hodnoceny
podle různých kritérií (polohové/výškové/tvarové chyby) a přehledně vizualizovány jak formou histogramů,
tak navrženou metodou bodových kartografických znaků. Součástí kapitoly je též porovnání výsledků s
ručně vytvořenými vrstevnicemi připravovaného mapového díla ZTM5, a to formou rozdílových rastrů. Z
kartografického pohledu jsou dosažené výsledky slibné a naznačují další potenciál této metody.

Grafická úroveň práce včetně obrazových výstupů je vynikající, v textu se vyskytuje minimum překlepů. K
práci s odbornou literaturou, počtu literárních zdrojů a způsobu jejich citací nemám připomínky.
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Diplomant pracoval samostatně s velkým zaujetím, velmi často využíval možnosti konzultací. Zvolené téma
je aktuální, navržené řešení je invenční. Splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací, kom-
plexností zpracování tématu však diplomová práce tyto nároky výrazně přesahuje. Navrženou metodu dopo-
ručuji publikovat v odborném časopise, výsledky prezentovat odborným institucím (ČÚZK), a to s ohledem
na připravované změny ve státním mapovém díle, a diplomovou práci dále zařadit 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 11. září 2021

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
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