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Aktuálnost a povaha zvoleného tématu: 
Hlavním cílem práce bylo otestovat informační potenciál vybraných digitálních modelů 
reliéfu odvozených z dat leteckého laserového skenování (DMR 5G, DMR z projektu 
GeNeSiS v oblasti Labských pískovců) pro vytvoření přesnější, podrobnější a komplexnější 
topografické databáze skalních objektů, než jaká je v současnosti v rozsahu celé České 
republiky k dispozici, a to konkrétně na příkladu pracovních výřezů umístěných do 8 
vybraných a z hlediska výskytu tvarů reliéfu značně různorodých pískovcových oblastí České 
křídové pánve. Téma práce, modelování a reprezentace pískovcových skal v GIS, přirozeně 
navazuje na oživení zájmu o rozpracování tématu topografického modelování fenoménu skal 
a jejich kartografické prezentace, jež nastalo v několika posledních letech v souvislosti 
s rozvojem metod zpracování výškopisných dat o zemském povrchu získaných 
prostřednictvím leteckého i pozemního laserového skenování, dále s rozvojem digitální 
kartografie a technologií pro vizualizaci prostorových dat. S rostoucí dostupností přesných a 
podrobných výškopisných dat se naplno projevily nedostatky v podrobnosti, polohové 
přesnosti i způsobu prezentace topografie reliéfu v mnoha prostorových databázích a 
mapových dílech s lokálním i celostátním rozsahem, ZABAGED® a státní mapové dílo 
nevyjímaje. Zpracování tohoto tématu vyžaduje široký teoretický rozhled zahrnující několik 
vědních oborů, ale i značnou technickou zručnost a všestrannost v oblasti informačních 
technologií. 

 
Členění práce: 
Text práce, který je velmi přehledný a logicky uspořádaný, doplňují textové, mapové, 
obrazové i datové přílohy, které tvoří s textem kompaktní celek. Datové přílohy zahrnují 
především 8, po oblastech zpracovaných, topografických databází, dále v práci použité vlastní 
i převzaté skripty napsané v jazyce Python, některé průběžné výsledky a výstupy z hodnocení 
vstupních dat DMR. Všechny takto uspořádané podklady velice usnadňují orientaci v rozsahu 
a kvalitě výstupů této práce i ve způsobu jejich vzniku. Řešená problematika je v úvodu 
vysvětlena v dostatečném rozsahu i podrobnosti, citovány jsou aktuální a z hlediska tématu 
vhodně zvolené literární prameny, nechybí ani odůvodnění výběru a bližší popis zájmových 
území z pohledu geomorfologie. Praktická část práce zahrnula i terénní ověření vytvořených 
dat z vybrané lokality, jehož výsledky jsou názorně prezentovány porovnáním s reprezentací 
vytvořenou od stolu. Popis autorčiných zkušeností ze zpracování dílčích kroků, popis vlivů 
odlišností různých lokalit na odladění vybraných parametrů vstupních dat i konfrontace 
výsledků se skutečným terénem ukazuje, že autorka nepodceňuje limity vyplývající z povahy 
vstupních dat i kancelářské práce (ruční i automatizované). Zde spatřuji obrovský přínos práce 



nejen pro autorku, která při zpracování čelila mnoha obtížím pramenícím z dosud 
nedostatečně popsané kvality vstupních dat a získala při tom spoustu zkušeností, jež navíc 
předala sdělným a srozumitelným způsobem. Práce názorně ukazuje, že hodnocení kvality dat 
DMR je základním krokem, bez něhož lze jen stěží odhadnout kvalitu a další použitelnost 
odvozených dat. Pro praxi zabývající se topografickým mapováním se ukazuje, že případná 
redukce práce topografa na kancelářské zpracování s maximálním omezením terénní práce 
nemusí vždy přinést časové úspory, neboť i vizuální interpretace podkladů vytvořených z dat 
DMR je časově náročná; vedle toho se prokázala důležitost verifikace výstupů i tam, kde se 
zdá, že vstupní DMR modeluje tvary reliéfu spolehlivě. 

 
Poznámky: 
Práce jednoznačně potvrdila složitost zpracovávané problematiky. V průběhu čtení si každý 
zainteresovaný čtenář musí klást celou řadu otázek. Omezím se zde jen na několik 
následujících poznámek, které přímo souvisejí s přístupem autorky. Ty mají povahu drobných 
výhrad, případně doplňují některé informace. Poznámky mohou sloužit jako námět pro 
diskuzi vedenou při obhajobě práce. 

• Logickou strukturu textu práce by obohatila, a to zejména s ohledem na vymezení 
předmětu výzkumu a objasnění zvolených postupů, samostatná kapitola věnovaná 
metodice vymezení tříd klasifikace pískovcového skalního města, která by 
předcházela popisu praktické tvorby digitální reprezentace jednotlivých tříd, jenž je 
obsahem kap. 5. Byl by tak rovněž zřetelnější celkový význam vytvoření topografické 
databáze s přesahem do dalších disciplín, zejména kartografie. Na základě jakých 
pramenů, kritérií a úvah bylo odvozeno klasifikační schéma a definovány vlastnosti 
jednotlivých tříd prvků? Hodnocení pracovního návrhu ZÚ (AXMANOVÁ, J.; LYSÁK 
J. 2014. Zpřesnění skalních útvarů s využitím stereofotogrammetrie a dat LLS) bylo s 
velkou pravděpodobností jedním z hlavních vstupů při definování klasifikačního 
schématu práce, rozdíly obou pojetí jsou ale diskutovány až v kap. 5.2.2. 

• V úvodu kap. 5 je deklarováno, že vytvářené reprezentace nejsou vázané na tvorbu 
map určitého měřítka. Prostorové rozlišení použitých DMR i hustota a rozložení dat 
LLS ale přímo souvisejí s minimální velikostí tvarů zemského povrchu a objektů na 
něm, jež je teoreticky možné v nich rozlišit. Lze alespoň orientačně v návaznosti na 
případnou mapovou tvorbu stanovit měřítkový ekvivalent odvozených výstupů? 

• Důležitost znalosti území se, kromě zpracovaného terénního průzkumu Kokořínska, 
ukazuje ihned v jiných oblastech, jako např. přímo na skalním útvaru Pravčická brána. 
Autorka použila DMR z projektu GeNeSiS, který je ale právě v prostoru přemostění 
brány výsledkem nedokonalé filtrace vstupních dat LLS. Trámec brány je ve své JZ 
části v těsné návaznosti na čelní pilíř v DMR přerušen, neboli od pilíře oddělen úzkou 
a výškově výraznou sníženinou. Výsledná reprezentace (Příloha 4) je v důsledku 
velmi zkreslující, neboť byly vymezeny dvě dolní hrany mezi trámcem a JZ čelním 
pilířem brány a mezi těmito hranami je výběžek prvku třídy plošina, přičemž tento 
prvek souvisle zahrnuje jak horní plošší partii čelního JZ pilíře brány, tak i plochou 
turisticky přístupnou část s vyhlídkami nacházející se ve zcela jiné výškové úrovni 
pod přemostěním brány. Nezvažovala autorka využití modelu reliéfu odvozeného v 
diplomové práci L. Holmana: „Zpřesnění DMR v pískovcovém skalním terénu s využitím 
přesné registrace dat leteckého laserového skenování“, který reprezentuje nejen těleso 
Pravčické brány, ale třeba i skalní věž Malý Pravčický kužel věrněji? 



• V databázích jednotlivých oblastí nejsou k dispozici reklasifikované výpočty 
sklonitosti z DMR, jež byly podkladem pro vyhodnocení skalních stěn s využitím 
nástrojů ArcScan. Z hlediska případného doplnění příloh práce navrhuji posoudit 
vhodnost dodatečného zpracování jednoduchého seznamu s prahovými hodnotami 
sklonů použitými pro každou zpracovávanou oblast. 

 

Klasifikace: 
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně. 

 

 
V Krásné Lípě dne 5. 6. 2015 

 

 

 

 

 

 

Odborné zaměření oponenta: 

Autor posudku pracuje od r. 2002 jako správce GIS na Správě Národního parku České 
Švýcarsko se sídlem v Krásné Lípě. V průběhu této doby byl mj. garantem institucionální i 
odborné spolupráce v několika mezinárodních projektech včetně projektu EU Interreg IIIA - 
Geoinformation Networks for the cross-border National Park region of Saxon Bohemian 
Switzerland (GeNeSiS), na pořízení podrobného DMR přeshraniční oblasti Labských 
pískovců realizací leteckého laserového skenování, rovněž byl v rámci spolupráce s Ústavem 
archeologické památkové péče severozápadních Čech se sídlem v Mostě odborným garantem 
přípravy technické části projektu leteckého laserového skenování části Krušných hor 
realizovaného v rámci projektu EU Cíl 3/Ziel 3 – ArchaeoMontan, středověké hornictví 
v Sasku a Čechách. V průběhu posledních 10 let se v zájmové oblasti Národního parku České 
Švýcarsko systematicky zabývá hodnocením a využitím DMR z LLS pro zpřesnění vybraných 
prvků polohopisu i výškopisu ZABAGED®, dále otázkami vizualizace a kartografické 
prezentace skal s využitím odvozených podkladů z dat DMR z LLS. Vybraná mapová díla 
oponenta jsou součástí několika knižních publikací i venkovních instalací. 


