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Primárním cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření několika digitálních 3D modelů krajiny 

středního Povltaví, jež by zachycovaly podobu zájmového území před výstavbou Slapské přehrady a 

v současnosti. Výstupem práce je série obrázků zachycujících pohledy na vybrané části digitálního 

modelu z různých úhlů a v různém detailu, na jejichž základě je možné získat přesnější představu o 

historické podobě zobrazeného území a provést vizuální porovnání s odpovídajícími dobovými

fotografiemi. Kromě toho byly vygenerovány videosekvence simulující průlet kamery nad vytvořeným 

modelem.

Předložená bakalářská práce byla vypracována v rozsahu 48 stran a byla strukturována do šesti 

logicky navazujících kapitol. Kromě textové části je součástí práce také 15 grafických příloh 

zařazených na konec tištěné práce a dále jsou přiloženy dvě DVD, jejichž obsahem jsou veškeré 

zpracované výstupy, digitální modely a textová část v elektronické podobě.

Při komplexním pohledu je práce Martiny Andrštové dostatečně podrobná a v optimální míře

pojednává o dané problematice. Struktura práce je smysluplná a obsah jednotlivých kapitol vyvážený. 

V úvodu autorka definuje cíl své práce a uvádí motivaci pro její vytvoření. Druhá kapitola je věnována

rešerši dostupné literatury a shrnuje teorii nezbytnou pro řádné pochopení tématu práce 

(problematika transformace obrazových dat, interpolace výškopisných dat, …). V souladu se zadáním 

je pak více pozornosti zaměřeno na vizualizaci vegetace. V následující kapitole s názvem Modelové 

území a podkladová data je zahrnut obecně geografický popis zájmového území a dále pohled do 

historie této oblasti, který dokresluje představu o vývoji modelované krajiny v průběhu času. Součástí 

této kapitoly je také bohatý přehled vstupních dat, která autorka využila ve snaze dosáhnout co 

nejrealističtější podoby vytvářených modelů. Za nejhodnotnější část práce považuji kapitolu 4 

popisující použitou metodiku. Zejména popis pracovního postupu v softwaru ArcGIS je zcela 

vyčerpávající a zpracovaný v takové míře detailu, která umožňuje i běžnému uživateli aplikovat 

uvedený postup při řešení obdobných úloh. Je škoda, že tatáž podrobnost zpracování nebyla 

zachována také při popisu práce v softwaru SketchUp, což by nadále zvýšilo kvalitu celé kapitoly. 

V posledních dvou kapitolách autorka shrnuje výsledky svého snažení, hodnotí úspěšnost splnění 

zadání a v závěru uvádí několik směrů, kterými by se mohl výzkum v dané oblasti vyvíjet do 

budoucna. Za slabinu této části považuji absenci jakékoliv diskuze s postupy a výsledky 

prezentovanými v tematicky obdobných pracích (např. Jelének, 2010 či Koucká, 2011).

Při detailnějším pohledu na celou práci však nelze přehlédnout řadu nepřesností a chyb, které její 

celkovou úroveň radikálně snižují. Autorka například čerpala z dostatečného množství relevantních 

zdrojů, avšak jejich citace je často chybná. Jako příklad lze uvést citaci článku autorské dvojice Honjo -

Lim, kdy rok vydání uvedený v textu neodpovídá roku uvedenému v seznamu použitých zdrojů. 

V části věnované interpolacím výškopisných dat je několikrát zkomoleno příjmení Langhammer, které 

bohužel není korektně uvedeno ani v seznamu literatury. Některé citace uvedené v textu pak 

v seznamu literatury zcela chybí (např. Pavelka, 2010). Opomenout nelze ani části, které jsou 

doslovným přepisem odborných textů dostupných na webu, a jejichž autoři nejsou citování vůbec 

(např. text prvního odstavce kapitoly 3.2.1 Stabilní katastr je bez citace autora převzat z webových 



stránek ČÚZK a webu oldmaps.geolab.cz). Podobně není citován Fajt (podkapitola 2.3.1) a v práci lze 

nalézt ještě další případy. Kromě rozporů s citační etikou se práce dále potýká s množstvím

nedostatků formálního charakteru. Jako příklad lze uvést nesoulad stránkování práce s obsahem (dle 

obsahu se na str. 26 nachází mapa, která se však ve skutečnosti nachází na straně 24). Do této 

kategorie lze zahrnout několik terminologických nepřesností (lícovací vs. vlícovací body, ArcSceene 

vs. ArcScene, zeměměřičský vs. zeměměřický, …) a gramatické chyby a překlepy, jejichž množství však 

není zásadní. Za závažnější než chyby formální však považuji chyby faktické. Z kartografického 

hlediska nelze z důvodu absence legendy výstup na str. 24 považovat za mapu, navzdory tomu, že 

autorka tuto ilustraci jako mapu označuje. Na straně 17 autorka uvádí, že rastrový model dat je 

vhodný pro provádění interpolací, ve skutečnosti je ale rastrový model na výstupu a nikoli na vstupu

interpolačních metod. Obdobně nelze souhlasit s tvrzením, že plošky, z nichž je rastr tvořen (zřejmě 

míněny pixely) lze dále dělit na trojúhelníky (kap. 2.4) ani s konstatováním že TIN přesně kopíruje 

reliéf (kap. 2.4.2). Přejít nelze ani informaci, že interpolační metoda Spline je metodou globální 

zatímco metoda IDW je metodou lokální, neboť v obou případech toto závisí na volbě uživatele, který 

metodu aplikuje. Za faktické chyby lze považovat také obsahovou náplň podkapitoly 2.4.1 Druhy 

DTM, kde jsou zařazeny např. digitální model povrchu či digitální model krajiny, které rozhodně nelze 

označit za digitální modely terénu. Autorka také uvádí, že „Mitáš a Mitášová (1999) se o lineární TIN 

metodě interpolace zmiňují jako o méně přesné, na rozdíl od digitálního TIN modelu terénu.“, což je 

v rozporu s informacemi uvedenými v citovaném zdroji. V neposlední řadě je třeba zmínit kvalitu 

výsledků. Přestože většina animací a obrazových výstupů je zpracována kvalitně, tak např. v animaci 

Zivohost_2 se v modelu obce pohybuje budova (pohyb připomíná jedoucí automobil). U grafických

výstupů na DVD lze také polemizovat o kvalitě mapových výstupů (např. mapa Zvírotice), které trpí

množstvím kartografických nedostatků (napojení komunikací, nízké DPI, volba barev, …).

Z výše uvedeného je zřejmé, že hodnotit bakalářskou práci Martiny Andrštové jako celek je velmi

komplikované. Na jednu stranu se jedná o práci s dobře promyšlenou strukturou, textem komplexně 

popisujícím zvolené téma a metodickou částí na vysoké úrovni. Na stranu druhou je zde bohužel celá 

řada negativ, která práci jako celek značně znehodnocují.

Z popsaných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení 2 – 3 v závislosti na 

oponentuře a reakcích autorky na připomínky uvedené v tomto posudku.

Otázky k obhajobě:

1. Proč byl jako reprezentace terénu použit rastrový digitální model vytvořený funkcí 

TopoToRaster? Bylo by možné využít i jiné interpolační funkce, případně model TIN?

2. Jakým způsobem byly před modelací zjišťovány rozměry budov (rozměry půdorysu a výška)?

3. V kapitole 4.6 je uvedeno, že vytvořený DTM byl jedenkrát převýšen, aby vynikly výškové 

rozdíly a byl vytvořen dojem 3D scény. Pokud data o nadmořské výšce převýším 

s koeficientem 1, jedná se skutečně o převýšení? Je vůbec vhodné při vytváření realistických 

modelů nadmořské výšky převyšovat? Nebude model podávat klamnou informaci o 

znázorňované krajině?
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