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Cílem bakalářské práce Karolíny Fenclové bylo zhodnocení dostupných prostorových dat 

použitelných pro tvorbu topografické / turistické mapy velkého měřítka zachycující menší obec.  

Úvodní motivační kapitola práce obsahuje shrnutí cílů a správně zdůvodňuje výběr zpracovávané 

lokality. Pro realizaci praktické části práce byl vybrán Tetín v Českém krasu. Následující kapitola 

se věnuje hodnocení mapové tvorby. Její zařazení je jistě na místě, je ale poměrně rozsáhlá a 

obecná; pravděpodobně by stálo za zvážení její zkrácení. Této části lze také vytknout určité 

terminologické nepřesnosti (např. záměna pojmů obsah vs. náplň mapy na str. 20). Výrazně lépe 

vyznívá navazující kvalitativní hodnocení několika pečlivě vybraných kartografických děl – plánů 

obcí velkého měřítka – které se staly inspirací pro tvorbu vlastní mapy a dále hodnocení stávajících 

map obce Tetín. Výsledky tohoto hodnocení jsou správně použity v při návrhu a tvorbě vlastní 

mapy.  

Návrhu a tvorbě vlastní mapy správně předchází podrobná specifikace zadání. Určité výhrady mám 

ke kapitole 5.1 Kvalita dat, která je napsaná velmi obecně. Očekával bych zde větší propojenost s 

další částí práce, týkající se použitých dat. Ta je ovšem zpracována mimořádně zdařile: Dostupné 

datové sady jsou precizně popsány a kriticky zhodnoceny, zde lze ocenit zejména rozsáhlou analýzu 

při zpracování vrstvy budov na základě kombinace několika zdrojů a využití dat leteckého 

laserového skenování. Je důležité zdůraznit, že data pro tvorbu mapy nebyla pouze převzata, ale 

doplněna, polohově zpřesněna a doplněna terénním šetřením, což byla časově velmi náročná práce. 

Podobně kvalitně je zpracována kapitola týkající se kartografického zpracování dat do podoby 

mapy obce v měřítku 1 : 2750 s využitím software ArcGIS for Desktop. Tuto mapu lze označit po 

všech stránkách za velmi zdařilou a kvalitou srovnatelnou s profesionálním kartografickým dílem. 

Kromě dobře zvládnuté barevnosti a použitého znakového klíče oceňuji zejména povedený návrh 

kompozice mapy, kde se studentka zdařile vypořádala s tvarem území a odloučenými částmi obce. 

Mapové pole je doplněno kvalitně zpracovanou zadní stranou, chytře korespondující se složením 

mapy. Mapě lze vytknout pouze několik drobností: v legendě je prohozen symbol pro restauraci a 

ubytování, symbol pro zámek asociuje spíše zříceninu, šedá čísla orientační splývají s podkladem. 

Studentka přistoupila ke zpracování celé práce včetně mapy aktivně, oslovila v této souvislosti řadu 

institucí a ve zpracovávané lokalitě strávila značné množství času.  

Po formální stránce je text práce v pořádku, množství překlepů a stylistických chyb je jen 

minimální. Studentka splnila všechny cíle uvedené v zadání a odvedla velmi kvalitní práci. Z tohoto 

důvodu práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.      

 

 

V Praze dne 1. 6. 2015 

 

RNDr. Jakub Lysák   


