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Zpracovaná bakalářská práce je zaměřena na vytvoření ucelené databáze vodopádů a peřejí České 

republiky, kdy získané informace by měly být využity pro rozšíření dat databáze ZABAGED. Zároveň 

se pak pokouší o přepracování způsobu vedení dat vodopádů a jejich kartografického znázornění 

v mapě. 

Práce je strukturována přehledně, kdy jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jako celek 

působí poměrně celistvě. Úvodní kapitoly práce se věnují problematice jevů na vodních tocích a 

přesnému vymezení objektů zkoumání, v tomto případě především vodopádů a peřejí. V rámci této 

kapitoly byly stručně shrnuty všechny základní informace o zvolených jevech. Jako poměrně 

nešťastné shledávám zpracování navazujících kapitol Vodopády v České republice a Vodopády ve 

světě, které svým obsahem neodpovídají odbornosti bakalářské práce. Vhodnou náhradou by mohla 

být například kapitola klasifikace typů vodopádů typických pro území České republiky sloužící jako 

podklad pro pozdější návrh znakového klíče nebo náhled na vodopády z hlediska geomorfologie. 

Naopak velice kvalitně je provedena rešerše zahraničních databází a topografických map, stejně jako 

srovnání se současným stavem v ZABAGED. Bylo by však vhodné kapitolu doplnit vyhodnocením 

pozitiv, či negativ jednotlivých vybraných řešení. 

Metodická část je zpracována velice obsáhle a kvalitně. Obzvláště kvituji, že byla brána v potaz i 

směrnice INSPIRE a její požadavky na publikaci dat. Stejně tak velice pozitivně hodnotím pokus o 

klasifikaci ošetřující pravděpodobnost korektnosti informace získané o objektu. Zcela jistě není 

v možnostech jedné osoby a ani cílem práce ověřit správnost všech získaných dat, ale zcela správně 

bylo přistoupeno k hodnocení zdrojů a jejich případné kombinaci pro zvýšení věrohodnosti získané 

informace. Nově vytvořená databáze vodopádů je velice obsáhlá a hezkým počinem nad rámec práce 

je i přiložená publikace Katalog vodopádů České republiky. Jejich zpracování byla zcela jistě velmi 

časově náročné. Chvályhodný je určitě pokus o využití dat laserového skenování, i když závěry z jeho 

využití se zdají být poměrně nejednoznačné a protichůdné.  

Z hlediska rozšíření dat vedených v ZABAGED je návrh nových katalogových listů smysluplný a 

logický. Jisté nesrovnalosti plynou z pouze omezené znalosti způsobu správy dat ZABAGED a 

Geonames. Doplnění databáze o chybějící vodopády a další objekty na vodních tocích je žádoucí. 

Rozšíření počtu atributů v celém navrženém rozsahu by však nebylo možné. Databáze včetně všech 

atributů ale může výborně posloužit jako zdroj dat.  Kartografická reprezentace vodopádů je kvalitní a 

zcela jistě přináší svá pozitiva. Opět ale chybí odůvodnění, proč byla vybrána právě taková 

kartografická reprezentace a v čem je její přínos oproti současnému stavu, případně jiným řešením. 

Přestože se jedná o k vodopádům přidružený prvek, v případě zpracování objektu peřejí už o zdařilém 

znakovém klíči hovořit nelze. Zde se asi nejvíce projevil zřejmý nedostatek času na dokončení práce. 

Bohužel nebyla v přílohách na CD přiložena původní verze geodatabáze s daty a není proto možné 

prohlédnout si znakový klíč na reálných datech. 

Po formální stránce je práce zcela korektní. Objevují se pouze sporadické neobratné formulace a 

zcela výjimečné překlepy v práci. V teoretické části práce autorka v některých pasážích inklinuje 

k příliš populárně-naučnému stylu zpracování kapitol a práce tím ztrácí na odbornosti. Výsledky práce 

jsou rozporuplné. Vybrané kapitoly práce jsou zpracovány nad míru dobře, bohužel v práci se objevují 

i pasáže, na kterých se projevuje nedostatek času, který měla autorka na dokončení. I přes výše 

zmíněné výtky doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře.    

 

 



 

Otázky k obhajobě: 

1) Hodnocení využitelnosti laserového leteckého skenování v rámci práce je poměrně 

rozporuplné. Poprosil bych proto o upřesnění, zda je data vhodné využít pro zpracování témat 

vodopádů a peřejí. Jaké jsou s tím spojeny problémy, jaké mají data limity využití, popřípadě 

jak s nimi pracovat, aby bylo využití co možná nejefektivnější. 

2) V rámci práce byl vytvořen zajímavý znak liniového vodopádu. V souvislosti s tím mne 

napadá otázka, zda by tato kartografická reprezentace nebyla vhodná i pro bodový objekt, kdy 

vzdálenost obou linií kolmých na tok by byla konstantní. Rád bych, aby se autorka zamyslela 

nad klady a zápory takového řešení a rozhodla, které z řešení je pro uživatele přínosnější. 

 

 

 

V Praze dne 5. června 2013 

 

         Mgr. Filip Skalický 


