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1) Cíl práce 

V úvodní kapitole jsou přehledně vytyčeny cíle práce a citováním odborné literatury jasně 

definovány specifické typy zemského povrchu, jejichž zobrazením se práce zabývá. 

2) Znázornění uvedených jevů v našich mapách a topografických databázích 

Historické okénko popisuje vývoj symboliky zájmových terénních prvků od Vojenské 

topografické mapy z 50. let až po současnou digitální Základní mapu 1 : 10 000 vytvořenou na 

podkladě dat Základní báze geografických dat ZABAGED. 

3) Znázornění sutí, sesuvů a podobných terénních objektů v zahraničních digitálních topografických 

databázích a na zahraničních mapách 

Třetí kapitola seznamuje s podobou symbolů v zahraničních databázích a mapách, konkrétně 

ve Finsku, Francii, Německu, na Novém Zélandu a ve Velké Británii. Jako poměrně nelogická mi 

připadá absence Švýcarska, v kapitole 5 jsou totiž popisu jimi používaných algoritmů věnovány dvě 

stránky, ale jejich značky vlastně nepoznáme. Jinak je tento teoretický text (tzn. kapitoly 2 a 3) 

zpracován výborně, je vidět zájem o proniknutí do problematiky a zodpovědné získávání povědomí a 

podkladů pro vypracování diplomové práce. 

4) Pravidla a standardy znázorňování terénních objektů (neobvyklých typů povrchu) 

Tady už se diplomantka pouští do analýzy shromážděných informací, aby následně navrhla 

svou vlastní, nejideálnější variantu. Tento postup bohužel ve výsledku nepřináší mnoho nového, 

protože převážně vybírá a kombinuje z existujícího. Na druhou stranu se dá pochválit střízlivost 

pohledu, již používaná pravidla a standardy vycházejí ze zkušeností a není žádoucí je kompletně 

zahodit a za každou cenu inovovat. 

5) Algoritmizace tvorby kartografické reprezentace 

Výsledkem celého snažení je naprogramování algoritmů pro kartografické symboly „Sesuv 

půdy“ a „Suť“. Kapitola 5 toto dopodrobna zaznamenává, velmi technickým způsobem popisuje 

jednotlivé části programového kódu krok za krokem. Přitom ale naprosto zapomíná na koncového 

uživatele, neboť popis vstupních dat, pracovního prostředí či výstupních souborů nemohu označit 

jinak než nedostatečný. Toto je moje zdaleka největší výtka k celé práci, na přiloženém disku se 

nacházejí pouze dva „pythonovské“ skripty bez zkušebních dat, uživatelského rozhraní, nápovědy či 

návodu, ozkoušet jejich funkčnost se tak stává maximálně frustrující zkušeností. Až po upozornění 



vedoucího diplomové práce na tuto skutečnost mi byl zaslán toolbox pro ArcGIS, který diplomantka 

nedopatřením nenahrála na CD ani do školního informačního systému. 

6) Hodnocení výsledků a diskuze 

Po zhlédnutí ukázek výsledných kartografických symbolů spolu s návrhem jejich ideálních a 

rozborem extrémních parametrů mohu konstatovat, že cíle diplomové práce byly dosáhnuty. Oba 

vytvořené symboly dávají dobré povědomí o typu a průběhu terénu i bez následného ručního zásahu 

kartografa. Tedy v případě ideálně zvolených parametrů, jejichž ladění může být časově náročnou 

„puntičkářskou“ záležitostí, obzvlášť pro větší objem dat. Praktické využití algoritmů bych ovšem 

viděl jako nanejvýš diskutabilní, protože ve výsledku se z jednoho polygonu označujícího sesuv, 

respektive suť, vytvoří soubor desítek až stovek linií, respektive polygonů, které sice vypadají podle 

uživatelova přání, ale následná práce s nimi musí být velmi komplikovaná. 

 

Doporučuji práci k obhajobě. Celkově diplomovou práci hodnotím známkou velmi dobře (2). 
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