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Cílem bakalářské práce Lucie Štysové bylo poskytnout komplexní pohled na krasové jevy 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 výborným způsobem. Struktura 
práce je logická, začíná zdařilým představením krasových a pseudokrasových jevů s důrazem na 
vlastnosti klíčové pro jejich topografické mapování. Oceňuji zejména skutečnost, že studentka 
dokázala v této části vybrat podstatné informace a souvislosti a správně se vyvarovala rozvleklého 
úvodu. Následují kvalitně zpracované kapitoly věnované topografickému mapování s ohledem na 
krasové jevy u nás (včetně historie) a rešerše věnovaná řešení tohoto problému v zahraničních 
topografických databázích a v digitální kartografii. Na základě těchto informací je navržena řada 
vylepšení pro ZABAGED, základní mapu 1 : 10 000 a databázi Geonames. Navržená vylepšení jsou 
následně aplikována do praxe naplněním požadovaných vrstev v rozsahu území celé republiky 
s využitím databáze JESO, GIS analýz nad stávajícími daty i časově náročným sběrem informací 
z doplňkových zdrojů. Práce přináší i zajímavé postřehy, např. že v databázi JESO pravděpodobně 
zůstala nereálná testovací data. 

Je poměrně obtížné najít něco, co by bylo možné práci vytknout. Kromě několika překlepů je to 
kvalita některých obrázků (např. levá část obr. 9), která je ale zjevně limitována nejlepším 
dostupným rozlišením internetových zdrojů. Po formální a jazykové stránce je práce jinak 
v pořádku. Svým rozsahem sice překračuje obvyklý rozsah bakalářských prací, ale v tomto případě 
jsou všechny části textu na místě a k věci. 

Studentka odvedla velmi kvalitní práci, která má podle mého názoru svým rozsahem, formou 
a komplexností zpracování blíže spíše k práci diplomové než bakalářské. Z tohoto důvodu práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.      
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