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Cílem diplomové práce Bc. Radka Churaně byla analýza metod používaných k odhadu měřítkového čísla staré mapy
a jejich implementace v SW Matlab. Práce se věnuje mapám velkých a středních měřítek, kde vliv kartografického
zobrazení analyzované mapy může být zanedbán. Praktickým výstupem diplomové práce je analýza čtyř map z fondu
Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK.

Předložená diplomová práce má převážně aplikační charakter doplněný výzkumnými pasážemi z oblasti historické kar-
tografie či robustní statistiky, tematicky spadá do oblasti kartometrických analýz. Práce má 105 stran, přílohy obsahující
výpis zdrojového kódu jsou umístěny mimo text práce. K diplomové práci byl přiložen DVD disk s její elektronickou verzí.
Svým rozsahem a zpracováním odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci.

Autor pojal téma komplexně, zabývá se také problematikou starých délkových jednotek, které se v minulosti hojně po-
užívaly, jejich vztahy a vzájemnými převody. Tento bod je poměrně důležitý, analyzované mapy pocházejí z období
před zavedením metrického systému. Za klíčové lze považovat kapitoly 5, 6, ve kterých se diplomant věnuje přímým a
nepřímým metodám určení měřítka. Přímé metody jsou založeny na systematickém proměřování matematických, kon-
strukčních či obsahových prvků mapy, nepřímé metody na aplikace lineární transformace, ze které je měřítko mapy
určeno zprostředkovaně.

Za nejvýznamnější přínos práce považuji aplikaci robustní statistiky, kdy se autor pro zpřesnění odhadu měřítka snaží
detekovat chybně zakreslené body, které jeho hodnotu negativně ovlivňují. Pro tento účel jsou využity Huberovy studen-
tizované M-odhady, aplikované na median absolute deviation (MAD). Autor také porovnává ψ volenou jako Huberovu
funkci, s dánskou metodou, často používanou technikou detekce hrubých chyb v geodézii. Pro účely testování vytvořil
autor skript v programu Matlab, který metody stanovení měřítka porovnává.

Škoda, že testy nebyly poněkud důkladnější, a neanalyzovaly některé další parametry robustních odhadů, např. vliv
relativního počtu hrubých chyb na robustnost odhadu. Zajímavé by také bylo analyzovat, zda detekované chyby v zákresu
jsou skutečně chybami hrubými. Drobnou poznámku mám k termínu “old maps”, který nalezneme v anglickém překladu
názvu práce; v tomto kontextu by bylo vhodnější použít “early maps”.

Zvolené téma je aktuální, problematika kartometrických analýz starých mapových děl je často řešena v odborných publi-
kacích. Problematika byla autorem dobře zpracována. Dosažené výsledky, které považuji za cenné a přínosné, naznačují,
že vliv chybně zakreslených prvků na odhad měřítka činí cca 10%. Pro přesnější stanovení vlivu hrubých chyb na odhad
měřítka by však bylo nutné provést testování nad rozsáhlejším souborem map.

Grafické zpracování diplomové práce je na velmi dobré úrovni.

Autor pracoval samostatně, pravidelně využíval konzultací, vlastní text práce byl dokončen až těsně před jejím odevzdá-
ním. V tomto smyslu doporučuji autorovi při řešení časově náročných úkolů si lépe rozvrhnout práci.

Zadané téma práce byla splněno, práce nevykazuje formální či obsahové nedostatky. Na základě výše uvedeného hod-
nocení doporučuji předloženou diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji stupněm

-velmi dobře-.
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