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Cílem diplomové práce Bc. Jany Svobodové bylo navržení algoritmů pro kartografickou generalizaci shluků budov
metodou agregace. Praktický výstup diplomové práce představuje jejich implementace v jazyce C++ využívající
knihovnu Arc Objects.

Předložená diplomová práce má výzkumný charakter, tématicky spadá do oblastí digitální kartografie, informa-
tiky a výpočetní geometrie. Navrhovaný postup generalizace vychází z kombinace stávajících a nových technik,
obsahuje řadu inovativních kroků. V současné době se jedná se o jediný specializovaný a volně dostupný algo-
ritmus provádějící tuto operaci pro vektorová data. Některé GIS softwary tuto operaci řeší konverzí do rastrové
reprezentace či formou ekvidistant plochy (tzv. bufferů).

Vlastní agregační algoritmus nepracuje přímo s budovami, ale s jejich stromovou reprezentaci ve formě redukova-
ného straight skeletonu. Operace agregace je řešena s využitím Borůvkova-Kruskalova algoritmu jako sjednocení
podgrafů (tj. redukovaných skeletonů) příslušejících jednotlivým budovám tak, aby vznikl strom s minimálním ohod-
nocením. Za inovativní a současně velmi náročný krok lze považovat zpětnou rekonstrukci budovy z redukovaného
skeletonu tak, aby byla zaručena její topologická korektnost. Podobný algoritmus nebyl doposud v odborné litera-
tuře publikován. Při návrhu algoritmu se autorka snažila respektovat kartografická pravidla, která určují, kdy lze a
nelze takovou agregaci provést (např. u komunikace procházející shlukem budov).

Diplomantka se těchto náročných kroků zhostila velmi dobře, byt’ strávila s jejich implementací v jazyce C++
spoustu času. Výsledkem je software provádějící kartografickou generalizaci shluků budov metodou agregace
v závislosti na výstupním měřítku mapy. Software byl vytvořen ve formě extenze programu ArCGIS, umožňuje
zpracovávat shapefily. Pro operaci agregace však nevolá žádné API funkce mateřské aplikace.

Čas strávený implementací algoritmů se poněkud podepsal na kartografické kvalitě výsledků. Této části by pro-
spělo rozsáhlejší testování s následným doladěním parametrů algoritmu formou zpětné vazby. V tomto slova
smyslu nelze téma považovat za uzavřené a nabízí prostor pro další bádání s možností publikování výsledků
v některém ze zahraničních časopisů.

Zvolené téma je netradiční, v podstatě k němu neexistuje relevantní literatura. Podobné kartografické operace
nejsou doposud úspěšně algoritmizovány, vyžadují stále příliš mnoho manuálních zásahů operátora. Nadprůměrně
náročné téma bylo diplomantkou velmi dobře zpracováno a přineslo zajímavé výsledky, byt’ kartografické testování
mohlo být o něco rozsáhlejší.

Předložená diplomová práce má velmi dobrou grafickou úpravu, je napsána čtivě a přehledně, vykazuje minimum
pravopisných chyb.

Diplomantka pracovala samostatně, pečlivě a svědomitě, často využívala možností konzultací. Zadané téma práce
byla splněno, práce nevykazuje vážnější formální či obsahové nedostatky.

Na základě výše uvedeného hodnocení doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě.
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