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Bakalářská práce Jiřího Brabce je věnována kartografickému zpracování tratě vodáckého maratónu 

Budějovice – Praha. V práci lze jasně rozlišit teoretickou část, v níž autor seznamuje čtenáře 

s vodáckým závodem a pokládá nezbytné kartografické základy pro vlastní tvorbu. A dále část 

praktickou, kde je podrobně popsán celý proces sestavení atlasu od výběru dat až po finální tisk 

kartografického díla. Obecně lze konstatovat, že hlavní cíl práce, tedy sestavení tematického atlasu, 

byl splněn. Úroveň textu i samotného atlasu je však místy dosti diskutabilní. 

Zadané téma bylo zpracováno na 56 stranách, z nichž 10 je věnováno grafickým přílohám. K práci je 

dále přiloženo CD obsahující textovou část a atlas v elektronické podobě. Poslední přílohu 

představuje vytištěný atlas vodáckého maratónu čítající 64 stran. Z hlediska rozsahu, stejně jako 

z hlediska gramatické správnosti není práci co vytknout. Kladné hodnocení zasluhuje také formální 

stránka práce, grafická úprava sazby a především čtivé zpracování textu. 

Obsah práce je rozdělen do šesti kapitol. V úvodu je představeno téma práce, jsou definovány hlavní 

cíle a je nastíněna struktura dalších kapitol. Za zmínku zde stojí autorovo tvrzení, že atlas byl 

vytvořen, aby sloužil závodníkům a jejich doprovodu. Přestože záměr autora byl bezpochyby dobrý, 

obávám se, že licenční podmínky vztahující se k některým použitým datům, takovéto masové 

rozšíření atlasu neumožňují. 

Druhá kapitola poskytla prostor literární rešerši a výkladu základních pojmů z oblasti kartografie a 

také z oblasti říční plavby. Výběr literatury stejně jako podrobnost popisu jednotlivých pojmů 

hodnotím pozitivně. Zvláštní pozornost by pak měla být věnována části, kde autor popisuje 

kartografické bodové znaky. Jako vysvětlení, proč nejsou blíže rozebrány také znaky liniové a 

areálové uvádí, že tyto „nebyly stěžejním cílem pro tuto práci a proto jim nebyl věnován patřičný 

prostor v teoretické ani praktické části“. Toto tvrzení považuji za klíčové a bude se od něj odvíjet 

závěrečné hodnocení celého posudku.  

Ve třetí kapitole jsou popsány existující mapy a atlasy řek. Výběr kartografických prací působí 

přinejmenším rozpačitě, neboť ani z úvodního textu k celé kapitole není zřejmé, proč byly popisovány 

některé staré mapy, které navíc nenesou žádný obsah, jež by se tematicky dotýkal vytvářeného atlasu 

(Nil, Rýn, Dunaj). Ve výčtu naopak postrádám vodáckého průvodce po Vltavě od společnosti ShoCart, 

který v Česku patří mezi neužívanější. Samotné hodnocení map bylo provedeno pečlivě a obsahuje 

všechny zásadní informace. Na druhou stranu není zřejmé, zda byly poznatky vycházející z analýzy 

map nějak uplatněny při tvorbě vlastního atlasu. 

Za opravdu zdařilou považuji kapitolu čtyři. V té je nejprve uveden geografický popis řeky Vltavy 

v mapovaném úseku a dále zde rozebrána historie splavnění řeky i historie vodáckého maratónu 

Budějovice – Praha. Na sedmi stranách je čtenář dostatečně obeznámen se všemi souvislostmi okolo 

závodu a také s objekty zachycenými v atlasu. 

Pátá kapitola je věnována praktické tvorbě vodáckého atlasu. Nejprve jsou představena data a 

software, s jejichž využitím mapy vznikly. Dále jsou popsány kartografické, grafické a tiskové práce. A 



právě popis kartografických prací patří k nejspornějším bodům celé práce. Za problematické považuji 

zejména zpracování topografického podkladu. Výběr dat, která podklad tvoří, je popsán vcelku 

precizně. O dalším kartografickém zpracování těchto dat však práce nepojednává. Autor pouze uvádí, 

že data byla vizualizovaná dle kartografických zvyklostí. Vzhledem k tomu, že různé mapy používají 

různé znakové klíče je však toto tvrzení v podstatě nicneříkající. Žádný prostor není věnován ani 

generalizaci, která byla vzhledem k přechodu z měřítka 1 : 10 000 do měřítka 1 : 15 000 poměrně 

žádoucí. O poznání lépe je popsáno zpracování znaků tematického obsahu, zejména vybrané znaky 

přístavišť a ostatních objektů hodnotím jako zdařilé. Souhlasit však nemohu se znaky pro bójky, 

jejichž tvarové a barevné zpracování postrádá logiku. Rozbor popisu na mapách a návrh kladu listů 

hodnotím pozitivně. Šestá kapitola obsahuje diskuzi a závěr. 

Kromě textu samotného, je třeba zhodnotit také hlavní mapový výstup, kterým je již několikrát 

zmíněný Atlas vodáckého maratónu Budějovice – Praha. Na první pohled působí atlas velmi dobrým 

dojmem. Grafické zpracování obálky zachycující vltavské vodní nádrže a mosty je nejen nápadité, ale 

také účelné. Kvalita tisku vykazuje značnou profesionalitu. Poněkud nešťastně působí zařazení 

obsahu na závěr atlasu, k němuž se čtenář často ani nepropracuje. Uvedení čísel stran v obsahu navíc 

postrádá smysl, neboť jednotlivé strany nejsou číslovány. 

Z kartografického hlediska lze hodnotit tři různé druhy map. Nejvíce prostoru je v atlasu věnováno 

tematické mapě závodu. Tematický obsah tvoří bodové znaky zanesené do topografického podkladu. 

Přestože znaků není mnoho, některé se zbytečně překrývají a stávají se tak nečitelnými (např. kolize 

znaku říčního kilometru se znakem bóje na mapě 19). Velmi špatně čitelné jsou také znaky pro stání 

lodní dopravy (např. Štěchovice, Davle aj.) či vodní elektrárnu (Modřanský jez). Ostatní tematický 

obsah je zakreslen řádně, přehledně a v souladu s legendou. Topografický podklad lze hodnotit velmi 

obtížně, neboť, jak autor uvádí, jeho vytvoření nebylo stěžejní částí práce. Pokud by tento měl být 

hodnocen, pak jako podprůměrný. Hlavním problém spatřuji v nevhodné generalizaci, kvůli které 

dochází k překryvu řady znaků (budovy překrývají komunikace, bodové znaky se překrývají 

navzájem). Ideálně nejsou řešeny ani znaky liniové. Např. napojení silnic či železnic je zcela 

neakceptovatelné. Druhou skupinu map představují ortofotomapy vodních nádrží v zadní části atlasu. 

Kombinaci ortofota a vektorové kresby považuji za zajímavou a pro daný účel použitelnou. Pouze 

vykreslení vodní plochy by mohlo být preciznější, aby se pod vektorovou vrstvou znázorňující vodní 

hladinu nenacházely části břehů, budovy a vegetace. Posledními mapami jsou mapy zkratek, které 

jsou vyhotoveny jako kombinace vlastního tematického obsahu a podkladové mapy. Pro daný účel 

hodnotím zvolený způsob zpracování jako akceptovatelný. 

Závěrečné hodnocení bakalářské práce Jiřího Brabce silně závisí na postoji hodnotitele ke zpracování 

topografického podkladu. Bude-li akceptován názor autora, že zpracování topografického podkladu 

nebylo součástí zadání práce, pak lze navzdory výše uvedeným nedostatkům práci doporučit 

k obhajobě a navrhnout hodnocení velmi dobře. Pokud však bude topografický podklad chápán jako 

nedílná součást mapy, za jejíž zpracování nese odpovědnost autor, pak je třeba této skutečnosti 

hodnocení adekvátně podřídit. 

 

 

 



Otázky k obhajobě: 

1. Na straně 14 autor uvádí, že v mapě „nesmí chybět ani měřítko mapy, nejlépe v číselné i 

grafické formě“ a že „ostatní kompoziční prvky již nejsou nutné u každé mapy, jejich použití 

závisí na druhu mapy. Může se jednat třeba o kartografické zobrazení, copyright, 

souřadnicový systém a další složky“. Má uvedení měřítka bez uvedení kartografického 

zobrazení smysl? A pokud ano, v jakých případech a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 9. 2014 Mgr. Jakub Jaroš 


