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 Hlavním cílem bakalářské práce Jiřího Brabce bylo vytvořit atlas zachycující řeku Vltavu a nejbližší 
okolí jejích břehů v úseku České Budějovice - Praha, kde se s přestávkami již více než 90 let koná tradiční 
vodácký maratón. Výsledkem měla být kompletní tištěná publikace, kde bude řeka Vltava 
v inkriminovaném úseku znázorněna ve vhodném měřítku, a to včetně doplňkových map s návodem na 
přenos lodi přes všechny překážky na vodním toku. Předpokladem pro vizualizaci topografického 
podkladu jednotlivých map bylo využití Základní báze geografických dat (ZABAGED®) daného území, 
tematická nadstavba v podobě kartografických znaků vodácké a plavební tématiky měla být již v režii 
autora bakalářské práce. 
 

V rešeršní části měl autor kromě vymezení základních pojmů zpracovat i hodnocení 
kartografických děl s vodáckou a plavební tématikou, na které narazil při studiu historických zdrojů. Zde 
poněkud „utrpěla“ kvalita doplňujících obrazových příloh, pořízených zřejmě za špatného osvětlení bez 
možnosti pořízení kvalitní kopie. Při zpracování fyzicko-geografického vymezení řeky Vltavy a jejího 
nejbližšího okolí, včetně historie jejího splavnění, mohl autor čerpat z četného množství zdrojů. Zvláště 
působivé je porovnání koryta Vltavy na ortofotomapách z 50. let a ze současnosti v místech, kde se 
přírodní řeka proměnila ve „stojatou“ přehradní nádrž. 

 
Obsáhlá kapitola 5 je věnována hodnocení jednotlivých podkladových dat i tvorbě výsledného 

atlasu. Autor zde prokázal širokou znalost prostředí ArcGIS, od tvorby samotné geodatabáze, přes použití 
nejrůznějších funkcí geoprocessingu, automatizované přípravy jednotlivých stran atlasu dle kladu listů až 
po vizualizaci jednotlivých objektů mapy pomocí kartografických reprezentací. Stejně tak použití 
editačních nástrojů pro vlastní vektorizaci a umístění popisů do mapy. V závěrečné fázi kompletace 
atlasu a předtiskových úprav se autor dokázal v krátkém čase seznámit s programovým prostředím pro 
oblast grafiky či sazby. Drobnou poznámku v rámci této kapitoly mám k autorovu tvrzení, že vektorizoval 
plavební bóje na základě ortofotomapy, což považuji přinejmenším za odvážné, spíše byla použita 
mapová aplikace Státní plavební správy. 

 
V rámci svého hodnocení nemám k dispozici finální tištěnou podobu atlasu, ale z elektronické 

verze, kterou mi autor poskytl, mohu prohlásit, že hlavní cíl bakalářské práce byl splněn. Atlas má 
„ideálních“ 64 stran (4 tiskové archy), v rámci kterých je na jednotlivých mapách v měřítku 1:15 000 
znázorněn celý úsek Vltavy z Českých Budějovic do Prahy-Hodkoviček. Kromě doplňujících map nechybí 
ani všechny kartografické náležitosti s výjimkou rejstříku, od kterého bylo upuštěno z důvodu nízkého 
počtu geografických jmen v mapách. Drobnou výtku bych měl k legendě, kde autor zařadil do kategorie 
„bójky“ kromě plavebních bójí i dalby a kilometráž vodního toku. Estetické provedení celého atlasu 
včetně „obálky“ i jednotlivých map považuji za zdařilé. Ač se nejedná o stěžejní prvek účelu atlasu, 
musím ocenit, jak si autor poradil s vizualizací budov. 

 
 Jiří Brabec přistoupil k výběru samotného tématu i zpracování bakalářské práce aktivně a 
s velkým předstihem. Proto mě překvapilo, že dokončení textové části své práce si nechal až na samotný 
závěr, těsně před termínem odevzdání, což se podle mého názoru podepsalo na její kvalitě včetně 
některých obrazových příloh. Přesto hodnotím bakalářskou práci „Atlas vodáckého maratónu Budějovice 
– Praha“ jako zdařilou a vzhledem ke způsobu provedení kompletního atlasu ji doporučuji k obhajobě a 
navrhuji hodnocení výborně až velmi dobře. 
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