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Cílem bakalářské práce Pavly Pánové bylo poskytnout komplexní pohled na vodopády očima 
topografa a kartografa v kontextu moderních technologií a s důrazem na charakter tohoto fenoménu 
v České republice.  

Obecně lze konstatovat, že autorka uchopila celou problematiku poměrně dobrým způsobem. 
Struktura práce je logická; k dalším kladům patří úvodní část popisující vodopády a související jevy 
a zvládnutá rešerše popisující existující řešení v zahraničních topografických databázích 
a v digitálních mapách. Metodická část obsahující obecný návrh vlastního řešení pro topografické 
databáze je z převážné části též zdařilá. Oceňuji zejména pokus o získávání informací o vodopádech 
z dat leteckého laserového skenování a jeho konfrontaci s výsledky stávajících měření, byť závěry 
týkající se použitelnosti DMR 5G k tomuto účelu (zmíněné na str. 49) jsou nepodložené. Místy se 
ovšem najdou menší chyby (např. záměna pojmů vodopádová soustava a série ve vztahu ke 
Geonames na str. 44). Horší je to s částí kartografickou, zejména pak navržená kartografická 
reprezentace peřejí reprezentovaných polygonem je vyloženě nepovedená. Kapitola „slovo 
úvodem“ je pro účely bakalářské práce až příliš osobní a byla by vhodná spíše jako předmluva ke 
knize než jako otevírací kapitola absolventské práce.  

Použitelnost navržené metodiky měla být otestována naplněním databáze reálnými daty pro území 
Česka. I přes zjevnou snahu studentky se tento cíl se podařilo naplnit jen z části. Autorka vytvořila 
s využitím různých zdrojů seznam 350 vodopádů (v ZABAGED jich je aktuálně jen 117), doplněný 
celou řadou atributů a také přílohou, kde jsou atributy uvedeny spolu s převzatými fotografiemi 
většiny vodopádů. Tato práce – ač jistě časově náročná – nebyla ale provedena úplně pečlivě 
a výsledkem jsou některé věcné chyby (namátkou vodopády Dubiny nejsou soustava, ale série; 
Bubovické vodopády ležící v Českém krasu lze stěží lokalizovat do oblasti Plzeňska a Českého 
lesa, jak autorka tvrdí v katalogu; vodopád v kaňonu Kolné je cca 150 m od své skutečné polohy; 
Mumlavský vodopád je vyjádřen bodem a nikoliv linií atd.). V případě peřejí je situace ještě o něco 
horší, neboť jejich výčet (celkem 11) se ani zdaleka neblíží úplnosti zpracování vodopádů. Tato část 
práce působí nedokončeně. To bylo asi do značné míry ovlivněno snahou odevzdat práci za každou 
cenu v jarním termínu, aniž byla dotažena do ideálního stavu, což je podle mého názoru škoda.  

Z formálního hlediska je práce víceméně v pořádku, množství překlepů je jen minimální, tu a tam se 
objevují stylistické neobratnosti. Výhrady mám ke kvalitě některých obrázků (např. obr. 34). 
Celkově lze konstatovat, že autorka zvládla celou problematiku nastudovat, pochopit a aplikovat ji 
(byť ne zcela důsledně) v praxi. Z výše uvedených důvodů tedy práci doporučuji k obhajobě 
a navrhuji známku velmi dobře. 
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