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Posudek magisterské  práce Bc. Radka Churaně

Bc.  Radek  Churaň    zpracoval  svoji  magisterskou   práci  na  katedře  aplikované

geoinformatiky a kartografie University Karlovy v Praze. Vedoucím práce byl Ing. Tomáš

Bayer, Ph.D., z  téže fakulty.  Práce má název 

Určování měřítek starých map

Vlastní diplomová práce obsahuje cca  105 stran textu, v závěru jsou výpisy autorových

programů v prostředí MATLAB a dokumentační CD ROM.

Práce je zaměřena na oblast starých map, což je v současné době velmi aktuální téma

na celé řadě pracovišť, jmenujme též katedru geomatiky ČVUT, Historický ústav AV ČR,

VÚGTK Zdiby aj. Práce spadá do oblasti kartometrické analýzy, což je část kartografie

zabývající s výzkumem přesnosti map a jejich dílčích prvků pomocí z map kartometricky

získávaných údajů.

 Mezi matematické prvky jejichž hodnot lze z map určovat a potom pomocí převážně

matematických postupů  hodnotit  je bezesporu měřítky mapy,  stručně řečeno  poměr

zmenšení mapové kresby vůči skutečnosti. Právě na starých mapách, vytvářených nikoli

pomoci soudobých technologií založených na geodetických základech, kartografických

projekcích  a  fotogrametrickém  či  družicovém  snímkování,  je  otázka  určení  hodnoty

měřítka nikoli jednoduchou záležitostí.

Ke  zpracování  práce  nemám  připomínky  zásadnější  povahy.   Podle  zadání  na  ní

pracoval diplomant rok a půl (26.2.2013 – 27.8.2014) ?? což je nezvykle dlouhá doba,

nemá  to  být  26.2.2014  ??  V  každém práce  tvoří  ucelený  soubor  postupů  a  řešení,

doplněný téměř profesionálním software v prostředí MATLAB, které je pro dané účely

optimální.  Práce  je  celkem  členěna  do  sedmi  kapitol.  Prvé  kapitoly  dosti  podrobně

popisují  použité  kartografické  a  metrologické  pojmy  (délkové  jednotky,  vlastnosti
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měřítka),  včetně  vlastních  závěrů  diplomanta.  Zvláštní  pozornost  je  věnována

problematice  robustních  metod  vyrovnání.  Autor  tohoto  posudku  si  zde  jen  dovoluje

připomenout,  že  absolutně přesná geodetická  měření  ani  absolutně polohově přesné

mapy neexistují.   Lze v mnoha případech pro vlastní  aplikaci zvolit takové přístroje,

pomůcky,  metody, postupy, že výsledné chyby (odchylky od ideálních hodnot) budou pro

daný účel  tak malé, že je lze zanedbat a považovat za bezvýznamné až nulitní.. To ale

není  svět  starých  map.   U  starých  map  s  nesmírně  širokou  paletou  všech  chyb

(deformací)  mapové  kresby  platí  dvojnásob  osvědčená  zásada,  že  ani  ta

nejsofistikovanější matematická metoda neudělá z nepřesných měření a kreseb ideální

bezchybné výsledky. Diplomant si je této skutečnosti vědom a s výsledky svých měření a

analýz pracuje obezřetně.

Kapitola 6 věnovaní přehledu transformací mohla být stručnější a než pracné opisování

vzorců by stačil odkaz na web nebo vhodnou literaturu.

Poznámka  k  str.  62  ..  Helmertova  sedmiprvková  prostorová  transformace  je  nejen

podobnostní ale i konformní (nezkresluje úhly). A k tomu .. tabulka 6.1, str. 63 .. odkud

byly diplomantem získány hodnoty koeficientů pro Helmertovu transformaci. Zdroj dat ??

Co stane když se tyto hodnoty změní, třeba na základě jejich přesnějšího určení ?? A

jakou roli  zde sehrává DOPNUL a záměna ETRS a WGS84 a  má to  vůbec vliv  na

přesnost posuzování mapové kresby starých map ? 

A ještě  jeden  poměrně  kardinální  dotaz  ..  tím,  že  jako  srovnávací  etalon  pro

posuzování  polohové  i  grafické  přesnosti  používáme systém S-JTSK,  případně

globální  systém  WGS84,   nevnášíme  do  celé  problematiky   další  deformace

plynoucí  z  „napasování“  rovinné  kresby  starých  map  do  Křováka  ev.,

geografických souřadnic na elipsoid WGS84?

Kapitola 7 se zabývá konkrétním zkoumáním starých map z mapové sbírky UK. Získané

poznatky jsou zajímavé a doporučuji jejich publikaci např. Na akcích NTM v Praze pod

hlavičkou „Z dějin geodézie a kartografie.“ Ještě je čas se přihlásit na listopadový termín.

Závěr .. práci považuji za velmi kvalitní, diplomant ovládá potřebné matematické metody,

je  schopen  vytvořit  funkční  software,  práce  je  stylisticky  i  terminologicky  na  vysoké

úrovni. 
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Doporučuji aby diplomant uvažoval o doktorském studiu.

Leč malá připomínka závěrem .. v současné době se opravdu analýzou starých map v

digitálním prostředí zabývá doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.,D.

V případě jeho osoby se  jedná o  mého postupně diplomanta,  doktoranda a posléze

kolegu na katedře a též mého spoluřešitele celé řady grantů a výzkumných projektů. Oba

jsme  vedli  řadu  diplomových  prací  zaměřených  na  výzkum  starých  map  a   jejich

přesnost. Studium některých by zcela jistě byla zajímavá i pro tuto diplomní práci.

Bohužel musím konstatovat, že v rámci resortu ministerstva školství neexistuje jednotný

systém  dokumentace a  vyhledávání  disertačních  prací  všech úrovní  (Bc,  Ing.,  Mgr.,

Ph.D.). Stává se tak běžně že dvě tematicky blízké katedry zadávají podobné práce (což

není v žádném případě na závadu) ale studenti často mají lepší přehled o publikacích

např. V Jihoafrické republice než o dílech svých kolegů v rámci Prahy, Olomouce, Brna a

Ostravy. 

Toto je kritika stavu a neexistence jednotného  informačního systému kvalifikačních prací,

nikoli předložené práce, kterou zcela jednoznačně hodnotím

A výborně

 a navrhuji udělení pochvaly za kvalitní zpracování diplomové práce.

prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc

3


	Fakulta stavební
	Katedra geomatiky
	Thakurova 7, 166 29 Praha 6, v Česká republika


