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OPONENTSKÝ POSUDEK NA BAKALÁŘSKOU PRÁCI 

Název práce:  Cesty a pěšiny v geografických databázích ČR – analýza jejich existence a geometrické 

přesnosti, návrh nové klasifikace 

Autor:  Daniel ZUB 

Téma bakalářské práce Daniela Zuba je značně komplexní a prostupuje hned několik geoinformaticko 

– kartografických směrů. Řešení práce vyžadovalo jednak načerpání teoretických znalostí z oblasti 

analýzy prostorových dat, kartografie či pořizování geodat technologií GPS a dále aplikaci těchto 

znalostí v praxi při hodnocení kvality jednotlivých geografických databází, terénním šetření a tvorbě 

mapových výstupů. 

Autor předložil bakalářskou práci čítající 57 stran textu strukturovaného do šesti kapitol, jehož 

součástí je také 25 obrázků a 18 tabulek. Dále je připojeno osm mapových výstupů a čtyři přílohy, 

z nichž jednu tvoří CD s elektronickou verzí práce. Rozsah textu je vyhovující, obrázky i tabulky 

vhodně doplňují obsah práce. Rozdělení do kapitol je však místy nelogické, což značně komplikuje 

orientaci v textu. Do kap. 4 pojednávající o metodice, je např. zařazen teoretický popis základních 

principů technologie GPS či podkapitola věnovaná chybám, ke kterým při používání GPS dochází. Část 

metodiky se naopak nachází v kap. 5, jejímž nosným obsahem je prezentace výsledků prováděných 

měření. Rozsah jednotlivých kapitol je také značně nevyvážený. Autor kupř. velmi precizně popisuje 

současný stav lesní dopravní sítě, přičemž neopomíná ani její historický vývoj či postavení 

v současném českém právním řádu. S vhodnou mírou detailu se věnuje také popisu jednotlivých 

geografických databází, přičemž se správně zaměřuje především na zpracování cestní sítě. Naproti 

tomu práce trpí absencí jakékoliv rešerše, zabývající se GPS měřením v zalesněných oblastech 

(existují i publikace pojednávající přímo o GPS měření lesní cestní sítě), které bylo primární činností 

v rámci terénního šetření a obdobně postrádám kapitoly věnované problematice testování přesnosti 

vektorových prostorových dat. Za nedostačující považuji také popis jednotlivých fází kartografické 

tvorby, který nijak nepojednává o volbě kartografických vyjadřovacích prostředků, návrhu znakového 

klíče, kartografické generalizaci a dalších otázkách, které autor při vytváření mapy zajisté řešil. 

Z hlediska formálně estetického je práce na velmi dobré úrovni. Až na jedinou výjimku (Kněžínková, 

1997) jsou veškeré použité zdroje řádně citovány, uvítal bych pouze větší zastoupení autorů ze 

zahraničí, kde je např. již zmiňované problematice GPS měření v lesích porostech věnována značná 

pozornost. 

Po stránce obsahové považuji práci za stejně rozporuplnou jako z hlediska rozsahu. Zatímco prvním 

dvěma kapitolám obecně pojednávajícím o lesních cestách a geografických databázích lze vytknout 

jen velmi málo, druhou polovinu práce zabývající se vlastní činností autora hodnotím poměrně 

negativně. V první řadě je třeba upozornit na částečný odklon obsahu práce od zadání. Dle zadání 

bylo jedním z cílů „prověřit kvalitu cestní sítě vybraného zalesněného území databáze ZABAGED a 

porovnat ji s jinými databázemi České republiky“. Autor však namísto toho předkládá pouze analýzu 

geometrické přesnosti a úplnosti databází, založenou na porovnání cestní sítě z těchto databází se 

souborem dat, pořízených vlastním měřením. Pro tuto analýzu autor navrhuje vlastní metodiku 

založenou na vytváření různě velkých obalových zón (buffer) okolo zaměřených linií a hledání průniků 

jednotlivých zón s liniemi reprezentujícími cesty v databázích. Největším nedostatkem navržené 

metodiky jsou přitom referenční data, na kterých je celá analýza postavena. Autor pro sběr těchto 
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dat použil turistický GPS přijímač, u kterého uvádí v zakrytém terénu odchylky až 15 m. Data pořízená 

s takovouto polohovou přesností by bylo možné využít pro hodnocení úplnosti databází (zaměření 

cest, které v databázích chybí), zásadně však nesouhlasím s využitím pro hodnocení přesnosti, 

obzvláště když např. přesnost polohopisu ZABAGED je odhadována do 10 m. Nepřesnost GPS 

přijímače autor do jisté míry řeší tím, že si v databázích všímá pouze odchylek větších než 15 m (více 

než potenciální odchylka přístroje) a pouze tyto úseku cest označuje za geometricky nepřesné. Ani 

s tímto postupem se však nemohu ztotožnit, neboť mezní hodnota odchylky 15 m není garantována 

výrobcem přístroje, ale empiricky určena autorem na základě pouze tří měření na bodech o známých 

souřadnicích. V zalesněném terénu mohou odchylky turistických zařízení dosahovat mnohem vyšších 

hodnot, a proto nelze ani takto upravené výsledky označit za relevantní. Výhrady mám také k dalšímu 

bodu práce, kterým je návrh nové klasifikace lesních cest. V diskuzi autor uvádí, že „klasifikace 

jednotlivých datových sad se přizpůsobuje cílovým uživatelům, pro které je mapa určena“, s čímž je 

rozhodně třeba souhlasit. Je proto překvapující, že v kapitole s návrhem vlastní klasifikace cest autor 

dále nezdůvodňuje proč je jeho klasifikace provedena právě uvedeným způsobem ani pro jaké 

potřeby by měla klasifikovaná data sloužit. V textu práce lze pak nalézt ještě několik nesrovnalostí, 

tyto jsou však v porovnání s nesrovnalostmi v měřeních a nevhodně zvolenou metodikou 

zanedbatelné. 

Při celkovém hodnocení předložené práce je potřeba věnovat pozornost také vytvořeným mapám, 

jež představují hlavní kartografické výstupy. Za nejdůležitější autor považuje podrobnou mapu 

v měřítku 1 : 10 000, jež vychází ze ZABAGED a v níž jsou doplněny chybějící cesty. Za zvláštnost této 

mapy považuji skutečnost, že přestože je vyhotovena v Křovákově zobrazení a systému S-JTSK, tak je 

orientována k severu, což znamená, že rám mapy není rovnoběžný s osami souřadnicového systému. 

Kvalitu všech předložených map hodnotím jako průměrnou až podprůměrnou. Hodnotu mapových 

výstupů snižuje zejména zhoršená kvalita tisku, která se negativně projeví u areálových znaků (např. 

znak pro lesní půdu se stromy). Z estetického hlediska nelze dobře hodnotit ani dodatečně dolepený 

podtitul mapy. Výhrady lze mít také k legendě, která není vždy v souladu se znaky v mapovém poli 

(např. lesní půda se stromy, ulice v sídle, mohyla). Za krajně nešťastné považuji vyjádření zemního 

vodojemu a kůlny areálovým znakem, neboť ve zvoleném měřítku je již plocha těchto objektů 

zanedbatelná. Obdobný nesoulad mezi znakovým klíčem a měřítkem mapy nastává také v případě 

znaků pro jez, propůstek, zeď apod. V několika situacích dochází také ke kolizi znaků, kdy se vzájemně 

překrývají linie, jež by se měly napojovat, či se bodové znaky nacházejí až pod liniovými (stromořadí 

v obci Maxičky). 

Přihlédneme-li v souhrnném hodnocení k celé řadě zásadních nedostatků, jimiž je práce zatížena, je 

nesmírně obtížené rozhodnout, zda takto odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci či 

nikoli. Z pozice oponenta práci doporučuji k obhajobě, její hodnocení však ponechávám na zkušební 

komisi. Pokud komise na základě obhajoby vyhodnotí práci jako akceptovatelnou, pak navrhuji 

známku dobře. 

Otázky k obhajobě: 

1. Jakým způsobem a zda vůbec lze interpretovat dosažené výsledky z měření přesnosti? Na 

základě čeho lze rozhodnout, že odchylka mezi zaměřenou cestou přijímačem GPS a 

příslušnou cestou z databáze je způsobena nepřesností databáze a nikoli nepřesností 
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měření? Neposkytuje provedená analýza spíše informace o proměnlivosti přesnosti měření 

přijímačem GPS než o přesnosti testovaných databází? 

2. Proč je mapa vyhotovená v Křovákově zobrazení a systému S - JTSK orientovaná k severu a 

nikoli standardním způsobem, tedy podle os souřadnicového systému? 

3. Na základě čeho byla vytvořena nová klasifikace lesních cest? Jaké skupině uživatelů by měla 

sloužit nově klasifikovaná data cestní sítě? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 9. 2012 Jakub Jaroš 

 


