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Cílem diplomové práce Michaely Šákrové bylo navrhnout algoritmy pro automatizovanou 
tvorbu kartografické reprezentace specifických prvků reliéfu. Členění práce je logické: 
autorka začíná popisem vlastností jednotlivých jevů z pohledu geomorfologie, následuje popis 
vývoje jejich znázorňování a reprezentace v databázích z pohledu Československa a České 
republiky, dále totéž pro další vybrané země. Text pokračuje popisem standardů pro 
kartografickou vizualizaci těchto jevů, na základě které jsou v další části navrženy algoritmy 
pro kresbu sesuvů a sutí, které jsou testovány na modelové lokalitě. 

Obecně lze konstatovat, že kvalita jednotlivých částí práce je dost nevyrovnaná. Část týkající 
se popisu vlastností uvedených jevů je zpracována velmi dobře. Lze mít snad jen drobnou 
výtku k tomu, že s ohledem na zaměření práce na české přírodní podmínky a české státní 
mapové dílo, očekával bych v úvodu i informaci o rozšíření písčitých povrchů v kontextu 
republiky. V další části, týkající se vývoje znázorňování jevu ve státním mapovém díle ČR, 
lze pozitivně hodnotit fakt, že autorka dokázala z jen útržkovitě dostupných informací 
poskládat vcelku správný obraz skutečnosti. Kvalitu této části snižují pasáže, v nichž autorka 
místy tápe mezi reprezentací objektu v ZABAGED a jeho kartografickou reprezentací na 
Základní mapě ČR (např. na str. 14 dole, kde se tvrdí, že značka ... je součástí katalogu 
objektů) či závěr kapitoly, kde jsou konkrétní návrhy pro ZABAGED spíše jen nastíněny. 
Naproti tomu rešerše týkající se zahraničních databází je poměrně povedená, o závěrečném 
doporučení pro kartografii platí to, co u závěru předchozí kapitoly. Asi by dávalo větší smysl 
sloučit kapitoly 2.5 a 3.6 do jedné. 

Hlavním cílem práce byl ale návrh algoritmů, vycházející ze zažitých kartografických 
pravidel a norem. Tato část práce je zpracována dobře, bohužel se místy opakují části textu z 
kapitoly 2. Co se týče vlastního návrhu algoritmů, je popsána spíše jejich implementace než 
vlastní návrh. K této části mám asi nejvíce výhrad: jsou podle mého názoru zbytečně 
popisovány vyloženě "technické" partie implementace, některé věci v návrhu chybí (prvek 
náhodnosti u kresby vlnek sesuvů), některé sice nechybí, ale implementovány nebyly 
(globální vs. lokální velikost symbolu při znázorňování sutí). Z hlediska toho, co bylo 
popsáno dříve, bych rovněž čekal návrh reprezentace kamenitého a štěrkovitého povrchu a 
písčitého a hlinitého povrchu. Naopak oceňuji rešerši stávajících pokusů o automatizaci. 
Obecně lze považovat návrh algoritmů za dobrý, s tím, že některé části by bylo třeba ještě 
dotáhnout (jak z hlediska návrhu, tak z hlediska implementace), k čemuž bohužel nedošlo 
zřejmě v důsledku nedostatku času. Určitou výtku lze mít k tomu, že v přílohách práce byly 
pouze skripty a ne v textu zmiňovaný toolbox, ten ale autorka po upozornění obratem dodala. 
Obě funkce v toolboxu mají přehledně zpracovanou nápovědu, nicméně u skriptu se sesuvy se 
mi ani po opakovaných pokusech nepodařilo nastavit parametry tak, aby vyprodukoval 
neprázdný výsledek (u suti s tím problém nebyl). 

Vlastní testování algoritmů proběhlo na jediné lokalitě. V této části lze ocenit poměrně 
podrobnou diskusi volby některých parametrů, i když s některými závěry bych si dovolil 
polemizovat (obr. 37 podle mého názoru odpovídá standardu lépe než obrázek 38, výsledek 
na obrázku 44 není ideální - kameny jsou příliš velké a rozptýlené). Je to způsobeno tím, že 
autorka analyzovala standardizovaný znakový klíč pouze ve smyslu tvaru objektů, nikoliv 
jejich rozměru. Na druhou stranu skripty umožňují uživateli zadat parametry libovolně, takže 



při zadání vhodnější údajů cíl práce splňují. Nastavení vhodných parametrů ale může být 
poměrně komplikované. 

Formální úroveň práce je vyhovující, významnější výtky lze mít ke kvalitě některých obrázků 
(např. z obr. 6 nejsou příslušné mapové znaky téměř vůbec patrné) či hierarchickému 
strukturování kapitol (v textu práce se vyskytuje např. kapitola 5.2.1.7.1.). 

Celkově lze tedy shrnout, že autorka prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce, kterou ale 
ne zcela dotáhla do konce. Cíle práce byly nicméně podle mého názoru splněny do takové 
míry, aby bylo práci možno doporučit k obhajobě a navrhnout hodnocení známkou velmi 
dobře. 

Pro účely obhajoby mám následující dotaz: pro možnost doladění automaticky vzniklé 
reprezentace by bylo vhodné vnést do skriptů určitou interaktivitu, tj. možnost ovlivnit 
výsledek více než jen zadáním parametrů, ale snáze než editací hotových vlnek a kamenů. 
Jakým konkrétním způsobem byste tuto možnost přidala do svého návrhu pro kresbu sesuvů, 
resp. sutí?   

V Praze dne 19. 5. 2014 

RNDr. Jakub Lysák 


