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Práce byla studentovi zadána v roce 2011 s cílem kompletně analyzovat klasifikaci cestní sítě 

na podkladě vybraného zalesněného území. Hlavním výstupem měla být mapa daného území 

v měřítku a rozsahu základní mapy 1:10 000 s návrhem vlastní klasifikace lesních komunika-

cí, a to s využitím výsledků terénního průzkumu. 

Finalizace práce bohužel probíhala v posledních dnech před odevzdáním. Student konzultoval 

velice střídmě, ale na druhou stranu prokázal samostatnost jak při samotném plánování terén-

ního průzkumu, tak při komunikaci s jednotlivými institucemi. 

Cíle práce považuji více méně za splněné, negativně hodnotím absenci diskuse o vlastním 

návrhu klasifikace cestní sítě. Z velkých rozdílů v klasifikaci podrobně hodnocených geogra-

fických databází vyplývá, že nalézt „univerzální“ klasifikaci cestní sítě se ještě nikomu nepo-

dařilo. Vždy převládá účel, ke kterému daná databáze slouží. Další autorem nevyřčenou otáz-

kou je případná realizace teoretického návrhu klasifikace s možností kvalitní a v rozumném 

časovém horizontu zvládnutelné typizace cest a pěšin v terénu. 

Ačkoliv si autor vytyčil za cíl vytvořit mapu daného území podle kartografických zásad, hned 

některé hlavní porušuje. Nejvíce bych mu vytknul rozpor mezi jednotlivými objekty v mapě a 

v její legendě. Marně budeme v mapě hledat např. elektrické vedení, zeď, jez, kůlnu a jiné. 

Vizualizace jednotlivých druhů komunikací se autorovi příliš nepovedla. Není patrný rozdíl 

mezi lesní cestou bez zpevnění a pěšinou, ulice v sídle nevhodně obsahuje ještě středovou 

osu. V mapě navíc postrádám lokalizaci 3 trigonometrických bodů, o které se autor ve své 

práci opírá. Vizualizace ostatních objektů v mapě je pouze převzata z volně stažitelného 

MXD projektu ZABAGED z www.cuzk.cz. 

Přes všechny uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci Daniela Zuba k obhajobě 

a navrhuji hodnocení v e l m i  d o b ř e . 

V Praze 5. 9. 2012       Mgr. Pavel Šára 
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