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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název práce:  Analýza datových zdrojů vhodných pro tvorbu mapy velkého měřítka menší obce 

Autorka:  Karolína Fenclová 

Bakalářská práce Karolíny Fenclové je komplexní dílo pojednávající o všech aspektech tvorby mapy 

velkého měřítka. Nejvíce prostoru bylo věnováno analýze a editaci dostupných dat, což bylo hlavním 

cílem práce. Velmi precizně je však zpracována i kartografická část nabízející hodnocení existujících, 

tematicky podobných map a dále popis tvorby nové mapy obce Tetín. Bez nadsázky lze poznamenat, 

že z hlediska rozsahu i obsahu by bylo možné prezentovat výše uvedené části jako dvě samostatné 

bakalářské práce, přičemž obě by dosahovaly značné kvality. 

Po formální stránce je text v pořádku. Autorka dodržela veškerá pravidla upravující grafickou a 

typografickou podobu práce a řádně citovala všechny použité zdroje. 80 stran textu je logicky 

členěno do sedmi kapitol, po nichž následují ještě 4 strany příloh. Kromě toho je přiloženo CD a 

tištěná verze vytvořené mapy. Drobnou výtku lze mít ke gramatické / jazykové správnosti. Počet 

překlepů přesahující 20 je i pro takto rozsáhlou práci relativně vysoký. 

Hodnocení obsahu lze až na pár drobností zredukovat na výčet pozitiv, jimiž práce přesahuje úroveň, 

která je pro tento typ prací obvyklá. Po první kapitole věnované úvodu autorka jasně definuje cíle 

práce a přikládá geografický popis obce Tetín, kterou si vybrala jako modelové území. Kromě toho 

jsou definovány základní pojmy jako „mapa velkého měřítka“ či „plán města“.  

Obsahem třetí kapitoly je hodnocení existujících map velkých měřítek a plánů obcí. Autorka nejprve 

předkládá stručnou rešerši publikací zabývajících se tématem hodnocení map a poté z nastudovaných 

metod volí verbální nekvantifikovanou formu hodnocení. Ze značného množství existujících map a 

plánů byly vybrány čtyři, které zachycují obce geograficky podobné obci Tetín. Důraz byl kladen 

především na výskyt silně členitého reliéfu a skalních útvarů, jež jsou pro Tetín typické. Kromě těchto 

čtyř tištěných map autorka dále hodnotila vybrané mapy dostupné online. Na provedeném 

hodnocení oceňuji zejména systematičnost (jasně definovaná hodnotící kritéria), snahu o maximální 

objektivitu a především schopnost autorky zaměřit se na kartograficky problematické části map, 

upozornit na konkrétní silné a slabé stránky a inspirovat se pro vlastní mapovou tvorbu. 

Za příjemné překvapení považuji kapitolu 4, která se věnuje zadání kartografického díla. Autorka 

správně uvádí, že tvorba kvalitní mapy vyžaduje detailní, jasně specifikované zadání a nelze si vystačit 

pouze s obecným popisem uvedeným mezi cíly práce. V samostatné kapitole se proto zamýšlí nad 

potenciálními uživateli a jejich potřebami, optimálním softwarem, možnostmi tisku a třeba také 

matematickými prvky mapy. Všechna tato kritéria se následně snaží vyhodnotit a definovat přesné 

zadání uspokojující veškeré požadavky, jež budou na mapu kladeny. 

Jádrem práce je kapitola 5 zabývající se daty, která lze v současnosti využít pro tvorbu map velkých 

měřítek. Kapitola je zcela vyčerpávající a kromě obecné analýzy dostupných datových zdrojů podává 

návrh, jak potřebná data vhodně spravovat v databázi a jak je pomocí nástrojů GIS editovat do 

optimální podoby. Za vysoce nadprůměrné považuji podkapitoly věnované zpracování výškopisu, 

terénních tvarů a budov. Ve všech případech autorka pracuje s více datovými zdroji, kriticky hodnotí 

jejich polohovou přesnost a aktuálnost, a v případě vzájemných neshod mezi jednotlivými zdroji 
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navrhuje, jakým způsobem kolize řešit. Kromě toho podrobuje některé datové zdroje srovnání 

s vlastními daty, která byla pořízena GPS přijímačem během vlastního terénního šetření. Vlastní data 

jsou dále využita k opravám a doplnění původních dat. Za pozitivum považuji také řadu názorných 

obrázků ilustrujících problematiku řešenou v textu. 

Předposlední kapitola je věnována mapové tvorbě v softwaru ArcGIS. Autorka se správně oprostila od 

přepisování manuálů popisujících tvorbu map ve zmiňovaném programu a zaměřila se pouze na 

sestavení znakového klíče a pokročilé techniky kartografické tvorby. Skutečnost, že jsou v textu 

rozebírány i témata jako „napojování přerušovaných linií“, „maskování mapové kresby pod popisem“ 

či „využití nadstavby Maplex“ jasně dokládá autorčiny hluboké znalosti v oblasti současné digitální 

kartografie. 

Poslední kapitola je současně diskuzí a závěrem, a ač poněkud stručně, tak zcela adekvátně uzavírá 

celou práci. 

Kromě textu pak zaslouží komentář také vytvořená mapa, neboť i tato je velice zdařilým dílem. Již na 

první pohled působí profesionálním dojem a ani při bližším prozkoumání nejsou zřejmé žádné zásadní 

nedostatky. Topografický podklad je pro daný účel dostatečně podrobný a výběr znázorněných prvků 

tvoří vhodnou bázi pro tematický obsah. Znakový klíč topografické i tematické části splňuje veškerá 

kartografická pravidla a působí intuitivně. Níže uvedené připomínky jsou jen drobnými výtkami, které 

nijak zásadně neovlivňují celkovou kvalitu mapy: 

- stínování v polygonech budov postrádá smysl a působí nepřirozeně, 

- břehová čára nestálá chybí v legendě a je snadno zaměnitelná s podzemním tokem, 

- v textové části je uveden znak pro osamělý strom jehličnatý, v legendě pouze pro osamělý 

strom, 

- pravděpodobně došlo k záměně znaků pro ubytování (příbor) a restauraci (silueta domu) 

- znaky pro vinotéku, WC a nebezpečné místo chybí v legendě (více viz Otázky k obhajobě). 

Závěrem lze jednoznačně konstatovat, že Karolína Fenclová předložila bakalářskou práci splňující 

všechny body zadání. Úroveň práce dalece přesahuje nároky kladené na tento typ prací a to ve všech 

směrech. Pokud navíc připočteme, že autorka absolvovala také terénní šetření, za účelem pořízení 

vlastních dat, nelze než práci doporučit k obhajobě a navrhnout hodnocení výborně. 
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Otázky k obhajobě: 

1. V práci je několikrát uvedeno, že mapa bude sloužit široké veřejnosti (turistům i obyvatelům 

obce Tetín). Umožňují takovéto rozšíření mapy autorská práva vztahující se na data, jež byla 

při tvorbě mapy využita? 

2. Jedním ze základních datových zdrojů je DMR 5G. Neuvažovala autorka také o použití DMS 

1G? Bylo by tento model možné využít např. při detekci osamělých stromů či rozlišení typů 

vegetace, které může být na základě ortofota nepřesné? Pokud ano, tak jakým způsobem? 

3. Některé mapové znaky nejsou uvedeny v legendě. V textové části autorka uvádí, že „pokud  

je v mapě  jeden  symbol  a  je popsán,  nemusí  být součástí legendy (vinotéka, jízdárna)“. 

Bylo by možné uvést zdroj, ze kterého tato informace pochází? Výše uvedené tvrzení je totiž 

v rozporu např. s publikací Aplikovaná kartografie I. (Voženílek, 1999), která uvádí, že 

všechny znaky užité v mapě musí být v legendě obsaženy (s. 59, kap. 5.1).  
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Ve Vídni dne 7. 6. 2015 Mgr. Jakub Jaroš 


