
Posudek vedoucího diplomové práce 
 
Autor práce:  Bc. Kamila Rohelová 
Název práce:  Šrafy v digitální kartografii 
 
Cílem diplomové práce Kamily Rohelové bylo ověřit možnosti tvorby a využití sklonových a 
stínových šraf v digitální kartografii. Práce má logickou strukturu, začíná popisem šraf a 
jejich využitím v klasické analogové kartografii, dále řeší tytéž otázky z pohledu kartografie 
digitální. Následuje návrh vlastního algoritmu pro tvorbu šraf a jeho testování na vybraných 
lokalitách. Výsledky práce jsou shrnuty v závěru. 

Obecně lze konstatovat, že autorka uchopila problematiku velmi dobrým způsobem. Již v 
úvodu se správně zamýšlí nad využitelností tohoto kartografického vyjadřovacího prostředku 
v současné kartografii. Kapitola věnující se šrafám z pohledu klasické kartografie pak přináší 
obsáhlý přehled jednotlivých druhů šraf. Lze zde ocenit míru podrobnosti popisu jednotlivých 
typů šraf, s tím, že každému z nich je věnován rozsah popisu adekvátní významu pro tuto 
práci. Sklonové a stínové šrafy jsou popsány velmi podrobně. Pozitivně lze hodnotit i další 
kapitolu věnovanou digitální kartografii, za jejíž cennou část považuji rešerši stávajících (a 
velmi nepočetných) algoritmů řešících automatizovanou tvorbu sklonových a stínových šraf.  

Nejdůležitější částí práce je návrh vlastní metodiky pro tvorbu šraf. Ta je poměrně 
komplikovaná, ale dobře strukturovaná, obsahuje řadu zajímavých myšlenek a všechny 
klíčové kroky jsou podrobně popsány. Lze mít snad jen drobnou výtku k tomu, že některé 
pasáže by mohly být napsány názorněji, případně doplněny dalšími obrázky či schématy. K 
metodice nemám žádné vážnější výtky, ostatně při porovnání obr. 73 a 74 na str. 62 je vidět, 
že produkuje lepší výsledky než stávající algoritmy. Drobnou námitku lze mít k závěrečné 
fázi, tj. stínování, kdy výpočet konstantní šířky šrafy v případě, že je výrazně zakřivená, není 
zcela ideální. Rovněž by mohlo být zmíněno, že změnou přepočítávací funkce z orientace na 
sklon lze produkovat šrafy sklonové. Metodika je ilustrována na dvou testovacích lokalitách s 
poměrně přesvědčivými výsledky. Autorka správně odhaluje a konkrétními příklady 
dokumentuje i slabá místa navrženého postupu a naznačuje, jak by se dal vylepšit. Menší 
výtku bych měl k diagramu na str. 60, který by měl obsahovat alespoň stručné vysvětlení nebo 
komentáře ke skriptům a jejich parametrům. 

Formální úroveň práce je na výborné úrovni, překlepů a stylistických neobratností je jen 
minimum, výtku lze mít ke kvalitě některých obrázků (např. obr. 7).  

Celkově lze tedy shrnout, že autorka prokázala schopnost kvalitní samostatné tvůrčí práce, 
jejíž výsledky by mohly být publikovány v některém z odborných časopisů. Práci proto 
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

 

V Praze dne 19. 5. 2014 

RNDr. Jakub Lysák 


