
OPONENTSKÝ POSUDEK 
na bakalářskou práci Lucie Štysové 

„Krasové jevy v topografických databázích a digitální kartografii“ 
 
Téma bakalářské práce Lucie Štysové je obsáhlé a vyžaduje kromě načerpání teoretických znalostí o 
krasových jevech a jejich znázornění v mapě také jejich aplikaci v praxi při návrhu kartografické 
vizualizace a struktury datového modelu. 

Autorka předložila bakalářskou práci čítající 60 stran vlastního textu strukturovaného do 7 
kapitol, s množstvím obrázků a doplněného bohatým seznamem použitých zdrojů či zkratek s návrhem 
specifikace vrstvy jeskyní a ponorů v podobě katalogových listů. Neopominutelnou součástí je přiložené 
CD s daty „krasových jevů“ celé ČR a návrhem struktury datového modelu. 

Cílem bakalářské práce je poskytnout komplexní pohled na vybrané krasové jevy očima 
topografa a kartografa. Již v úvodu svého oponentského posudku musím konstatovat, že vytyčený cíl byl 
splněn, a to způsobem, který mě nadchl. 

V teoretické části autorka přehledným způsobem nejprve objasňuje rozdíl mezi krasovými a 
pseudokrasovými jevy a zmiňuje zde i další podzemní prostory umělého původu. Dále se zabývá řešením 
krasových jevů v Základní bázi geografických dat ČR (ZABAGED) včetně jejich názvů (databáze Geonames) 
a jejich kartografickou reprezentací v Základních mapách se zaměřením na nejpodrobnější měřítkovou 
řadu 1:10 000. Zde si autorka všímá některých problematických míst, která se snaží odstranit ve svých 
návrzích v praktické části své bakalářské práce. Teoretickou část své práce autorka zakončuje opravdu 
rozsáhlou rešerší zpracování krasových jevů v zahraničních topografických databázích a jejich 
vizualizacích na mapách (měřítkové řady 1:10 000 až 1:50 000). Jedná se o státy vzdálené, jako např. 
Nový Zéland, Kanadu či USA, tak o topografické databáze našich sousedů Německa a Slovenska. 
Teoretická část je vhodně doplněna množstvím obrázků, které ilustrují znázornění jednotlivých krasových 
jevů, jako např. jeskyní, závrtů či podzemních vodních toků v krasových oblastech. Rozsahem a 
podrobností zpracování této části načerpala autorka teoretické znalosti, které by opravdu mohly být 
základem pro realizovatelné návrhy v praxi. 

Nejdůležitějším objektem „krasových jevů“, kterému se autorka věnuje ve své praktické části, 
jsou jeskyně. Jelikož stávající vrstva ZABAGED (objekt „Vstup do jeskyně“) obsahuje pouze zlomek jeskyní 
v České republice, a to i přes to, že v rozporu se svou definicí („přirozený nebo uměle upravený vchod do 
zpřístupněných jeskyní“) zahrnuje i některé další objekty, navrhuje autorka využít databáze JESO 
(Jednotná evidence speleologických objektů) a rozšířit stávající databázi nejen o množství nových 
objektů jeskyní, ale i přidáním dalších atributů (typ, délka, hloubka, výška, přístupnost veřejnosti a kód 
objektu). Výčet nově přidaných atributů považuji za správný. V případě databáze ZABAGED se však jedná 
(dle zákona o zeměměřičství č. 200/1994) pouze o databázi „základní“, kdy výčet atributů je určen 
platnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že naprostou většinu atributů chce autorka čerpat z databáze 
JESO, doporučoval bych rozšíření počtu atributů o „pouhý“ KOD, což je předpokládám jednoznačný 
identifikátor správce. Přes něj by bylo možné po domluvě se správcem připojovat další navrhované 
atributy až na výstupu (tedy nevést ve zdrojových datech) nebo zvolit řešení „URL odkazu“ do databáze 
JESO (v případě, že je veřejně přístupná na internetu). Uživatel dat ZABAGED by tak mohl pouhým 
„kliknutím“ na objekt jeskyně v prostředí geoportálu ČÚZK „odskočit“ do databáze JESO a zjistit veškeré 
další atributy vedené správcem. Jednalo by se o naplnění původní myšlenky ZABAGED, která je ale tímto 
způsobem aplikována zatím pouze v případě objektů mostů, tunelů a podjezdů. 

Problematiku vodních toků v krasových oblastech navrhuje autorka vyřešit rozdělením stávající 
hodnoty atributu „TYPTOKU“ na vodní tok: podzemní umělý (zatrubněný), podzemní přírodní (neznámý 
nebo nejistý průběh). Jedná se určitě o návrh správný, ale v případě jeho aplikace vyžaduje spolupráci se 
správci vodních toků, tj. státními podniky Povodí, na označení všech zatrubněných částí vodních toků a 
ruční klasifikaci zbývajících podzemních vodních toků. Spolupráce se s. p. Povodí v tomto však zatím 
vázne. 



Inspirována zahraničními databázemi i směrnicí INSPIRE navrhuje autorka jako součást řešení 
„podzemních vodních toků“ zavést nový bodový objekt – ponor („místo, kde vodní tok končí a buď dále 
nepokračuje, anebo pokračuje do umělých či přírodních podzemních prostorů, přičemž jeho přesný 
průběh pod zemí je neznámý nebo velmi nejistý“). Analýzou na datové sadě vodních toků DIBAVOD 
(volně přístupná původní verze z r. 2006) byla nalezena místa „případných“ ponorů, která byla následně 
odlišena do kategorií: přírodní v krasové oblasti, přírodní mimo území krasové oblasti, konec vodního 
toku ve vodní ploše či bažině, močálu a umělý konec povrchového vodního toku. Vzhledem k chybám 
v orientaci jednotlivých úseků vodních toků DIBAVOD bylo identifikováno i množství chybných míst. 

Druhá kapitola praktické části obsahuje návrh pro Geonames. Z kategorie krasových jevů byly 
utvořeny dvě zcela nové – ponor a závrt. Co se týče jeskyní, autorka navrhuje doplnění dalších názvů 
vhodných k prezentaci na topografických mapách. Zde je potřeba připomenout, že jména jeskyň, jakož i 
dalších nesídelních objektů na území ČR, standardizuje „Názvoslovná komise ČÚZK“. Proto přebírání 
geografických názvů, byť z nějakého ústředního seznamu, nejde automatizovaně a musí být individuálně 
posouzeno. Počet pojmenovaných jeskyní v ZABAGED a Geonames by měl být totožný, autorkou 
odhalený drobný rozdíl je nejspíš způsoben tím, že ZABAGED publikuje i jména, která doposud neprošla 
procesem schválení (jedná se teprve o návrh) na straně Geonames. Vést nepropojené vodní toky 
v místech, kde neznáme jejich průběh pod zemí, jak autorka navrhuje, není praktické, a to z důvodu 
analýz na síti vodních toků, které mj. odhalí případné chyby v orientaci, „nespojitosti“ názvů či tokových 
identifikátorů. 

Na závěr je potřeba říct, že autorka splnila i všechny dílčí cíle své bakalářské práce, které si pod 
zkušeným vedením svého školitele vytyčila. Chtěl bych vyzdvihnout kvalitu i šířku záběru, s jakým jsou 
zpracovány rešeršní i praktická část, ve které je schováno množství časově náročné „ruční“ práce i 
terénní průzkum s GPS přístrojem při ověřování krasových objektů. Líbí se mi i návrhy pro kartografickou 
reprezentaci různých typů podzemních vodních toků či ponorů v mapě. Návrhy na vylepšení datového 
modelu ZABAGED, co se týče krasových jevů, stejně jako množství nově doplněných objektů, jsou 
inspirativní a obecně vzhledem k dosavadním zkušenostem studenta 3. ročníku oboru geografie a 
kartografie i v praxi uskutečnitelných. Autorka píše srozumitelně a až na několik málo překlepů i bez 
gramatických chyb. Bakalářská práce Lucie Štysové je mimořádně kvalitní a podle mého názoru se svou 
kvalitou blíží spíše práci diplomové. Rozhodně ji doporučuji k obhajobě a zkušební komisi navrhuji 
hodnocení výborně.  

 

V Praze dne 5. 6. 2013      

          Mgr. Pavel Šára 


