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Cílem diplomové práce Jany Svobodové bylo navrhnout a implementovat nový algoritmus pro 
kartografickou generalizaci budov metodou agregace. Vytyčený cíl se autorce v podstatě podařilo 
splnit. Za hlavní klad vytvořeného díla považuji velké množství tvůrčí práce, kterou autorka odvedla 
a zejména použití kombinace různých algoritmů výpočetní geometrie v poměrně originálním 
kontextu. Popis návrhu vlastního algoritmu je srozumitelný a podaný zdařilou formou, zahrnuje 
i vysvětlení značného množství používaných pojmů a většiny použitých datových struktur. Detaily 
implementace lze najít v podobě zdrojových kódů na přiloženém DVD. Autorka správně popisuje 
a komentuje dosažené výsledky a diskutuje příčiny většiny nedostatků navrženého algoritmu. 
V úvodní části práce nechybí přehledná literární rešerše popisující stav problematiky a související 
partie kartografické generalizace. 

Za hlavní negativum celé práce považuji to, že výsledky algoritmu rozhodně nejsou ideální. 
Algoritmus by bylo vhodné dopracovat, neboť některé výstupy potřebují z pohledu kartografa notně 
vylepšit. To ale autorka sama konstatuje a snaží se tuto skutečnost zdůvodnit a navrhnout možná 
řešení vedoucí k vylepšení výsledků. Nicméně stávající řešení je funkční, i když některé diskutované 
problémy jsou zřejmě důsledkem chyb v implementaci. Podle mého názoru může algoritmus fungovat 
dobře pro nepříliš rozptýlenou zástavbu a v situaci, kdy se velikost budov k agregaci dramaticky 
neliší. Pro rozvolněnější zástavbu je vhodná spíše typifikace než agregace. Nicméně na práci lze 
nahlížet jako na experimentální bádání v neprozkoumané oblasti, které může a nemusí být slepou 
uličkou, takže uvedené nedostatky celkové hodnocení díla příliš nesnižují. Za určitý nedostatek 
považuji také to, že generalizace byla provedena pouze z dat ZABAGED (tedy z podrobnosti 
odpovídající měřítku 1 : 10 000) a pouze na měřítka 1 : 25 000 a 1 : 50 000. Domnívám se, že pro 
menší měřítko by výsledky algoritmu z kartografického hlediska byly lepší (autorka sama ostatně 
v práci na str. 15 uvádí, že agregace se používá zejména při generalizaci budov v malých měřítkách).  

Následují další drobnější výhrady: Výsledky uváděné v přílohách by bylo vhodné uvést i ve 
výsledném měřítku. Pro podporu objektivního hodnocení dosažených výsledků bych doporučil 
srovnání výstupů algoritmu s generalizací provedenou profesionálním kartografem (ať už se ZM 50 či 
RETM 25), bez toho je v textu práce používaný pojem „kartografická přirozenost výsledku“ poněkud 
vágní. Za nedostatek lze také považovat skutečnost, že program (exe soubor) přiložený na DVD nelze 
spustit (zřejmě je třeba nainstalovat knihovny, na což ale není nikde upozorněno). Jsou ovšem 
k dispozici zdrojové kódy, z nichž předpokládám lze po doinstalaci příslušného softwaru program 
zkompilovat. 

Po formální stránce je práce v pořádku, typograficky dokonce na výborné úrovni, množství překlepů 
a stylistických chyb je zanedbatelné. Celkově lze shrnout, že autorka prokázala schopnost kvalitní 
samostatné tvůrčí práce. Z uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a přes jisté výhrady 
navrhuji známku výborně. 

Pro účely obhajoby mám následující dotaz: Uvádíte, že program nefunguje pro polygony s dírou 
(budovy s uzavřeným vnitroblokem). Jak se algoritmus bude chovat v situaci, kdy polygon s dírou 
rozdělíme na dva bez díry bezprostředně na sebe navazující? 

V Praze dne 13. 9. 2012 

RNDr. Jakub Lysák 


