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OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Název práce:  Návrh kartografického zpracování dat v územně analytických podkladech 

Autor:  Karel Prokopec 

Tematicky navazuje Karel Prokopec na bakalářskou práci Josefa Jedličky, obhájenou na katedře 

aplikované geoinformatiky a kartografie v roce 2013. Zatímco Jedlička se zaměřoval na hodnocení 

současných map obsažených v ÚAP, autor předložené práce se pokusil navrhnout kartograficky 

korektní vizualizaci témat, jejichž řešení v ÚAP je dáno zákonem. Navzdory podobnému tématu je 

vzájemný překryv obou prací minimální a lze říci, že autor z Jedličkovy práce pouze místy vhodně 

vychází. 

Problematika kartografického zpracování dat z ÚAP byla rozebrána na 72 stranách textu, k němuž 

dále náleží 7 mapových výstupů a CD s elektronickou verzí práce. Text je přehledně a především 

logicky strukturován do šesti kapitol a práce obsahuje veškeré náležitosti, jež jsou pro tento typ prací 

vyžadovány. Z formálního hlediska lze vytknout snad jen příliš výrazné názvy obrázků a chybně 

naformátovaný nadpis podkapitoly o citacích na str. 40. Za vyzdvižení stojí stylistické zpracování 

textu, který je nejen obsahově bohatý, ale také čtivý. Vysoké úrovně dosahuje práce také z pohledu 

jazykového, gramatických chyb a překlepů je v práci jen naprosté minimum. 

Kromě vyhovujícího rozsahu je práce vyhovující také po obsahové stránce. Po formálním úvodu a 

stanovení cílů přechází autor k výkladu problematiky ÚAP. Přestože se jedná spíše o téma právní než 

kartografické, lze autorovu interpretaci příslušných zákonů a vyhlášek považovat za zdařilou. Kladné 

hodnocení zaslouží také podkapitola o výběru obcí, na nichž byly následně aplikovány navržené 

kartografické metody. Z textu je zřejmé, že autor upřednostnil výběr obcí na základě logicky 

odůvodnitelných kritérií nad náhodným výběrem, což byla bezpochyby správná volba. 

Jako kvalitně zpracovanou lze hodnotit i kapitolu shrnující obecné zásady tvorby tematických map. 

Míra podrobnosti zde byla nastavena optimálně, vše podstatné je v textu uvedeno. Autor se také 

správně zaměřil pouze na kartografické metody, snadno aplikovatelné v ÚAP a zbytečně nepopisuje 

složitější metody jako např. anamorfózu či metodu dasymetrickou. Z pohledu kartografa je třeba 

upozornit na nesrovnalosti v posledním odstavci podkapitoly 3.2.2, kde jsou nejprve dosti 

nepřehledně popsány pravidla pro tvorbu kvantitativního a kvalitativního rastru a poté je zde 

umístěn obrázek, který, ač nese název kvalitativní rastr, představuje spíše rastr kvantitativní. A 

ztotožnit se nedá ani s tvrzením, že „pokud je mapa zpracována v Křovákově zobrazení (např. 

databáze  ArcČR  500),  směrovka  musí  být  pootočena  o  cca  7°  ve  směru  hodinových ručiček“, 

neboť meridiánová konvergence se pro různá místa na území Česka mění. Za zbytečný považuji také 

obrázek č. 6 ukazující možnou kompozici mapy. Zatímco na obrázku je zachycena kompozice 

s mapovým polem čtvercového tvaru, v případě ÚAP se nejčastěji pracuje s mapovými poli ve tvaru 

jednotlivých ORP. Schéma naznačené na obrázku se tak stává nepoužitelným. 

V následující kapitole autor navrhuje, jakými kartografickými metodami zpracovat dílčí témata řešená 

v ÚAP. S výběrem metod pro zachycení jednotlivých jevů lze bez výhrad souhlasit, stejně jako 

s autorovým názorem, že pro vizualizaci určitých dat existuje více vhodných kartografických řešení. 

Konkrétní připomínky lze mít k detailnosti některých bodových symbolů (halda; stará ekologická 

zátěž; hrad, tvrz), které jsou zbytečně komplikované, což bude způsobovat jejich zhoršenou čitelnost. 
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Naopak kladné hodnocení zaslouží nápad se zpracováním víceparametrizované legendy do tabulky či 

vyjádření záplavových zón pomocí vzájemně se překrývajících rastrů. 

Některé z teoretických návrhů autor převedl do praxe a na závěr práce přiložil 7 tematických map na 

témata řešená v ÚAP. Při podrobném přezkoumání se bohužel ukázalo, že právě vytvořené mapy jsou 

nejslabším článkem celé práce a potýkají se s řadou kartografických problémů. Některé z nich jsou 

shrnuty v následujícím výčtu: 

- ve všech mapách je problematické napojování strukturně složitějších linií (rozvodnice, 

železnice) 

- u popisu vodních toků na mapě č. 1 nevhodně použité bílé halo (lépe použít maskování) 

- jednotky u grafického měřítka v mapě č. 1 s velkým počátečním písmenem 

- na všech mapách nedostatečná generalizace (vodní toky, hranice admin. jednotek apod.) 

- mosty přes železnici ve Valašském Meziříčí prezentovány jako železniční přejezdy 

- na mapě č. 3 neodpovídá znak lesního porostu legendě, znak pro vodní plochu působí značně 

neprofesionálně, polygony znázorňující typologii krajiny prostorově nekorespondují 

s polygony krajinného pokryvu, barva jako velmi výrazný kartografický vyjadřovací prostředek 

by měla být v pozadí (lepší než používat průhlednost) 

- na mapě č. 4 je popis Střítěžské Paseky zbytečně umístěn přes hranici ORP 

- na mapě č. 5 nezapadá červená barva do stupnice kartogramu vyjadřujícího index stáří (ve 

stupnici by se měl měnit jas, nikoliv barevný tón) 

Z výše uvedeného výčtu, je zřejmé, že ačkoli byl teoretický návrh map promyšlený, mohou při jejich 

realizaci vznikat problematické situace, které je třeba patřičně řešit. Vzhledem k tomu, že některé 

komplikace se opakují ve více mapách (generalizace, napojování linií, umisťování popisu), bylo by 

zajisté vhodné přidat do textu kapitolu popisující, jak se naznačeným problémům vyvarovat. V této 

části by také mohly být nastíněny kartografické možnosti softwaru ArcGIS, ve kterém byly mapy 

vytvářeny. 

Závěrem lze říci, že Karel Prokopec předložil práci s propracovanou textovou částí. Při vytváření map 

se mu sice nepodařilo zcela se vyvarovat některých kartografických prohřešků, nicméně klady, jimiž 

práce disponuje, výrazně převažují nad zápory, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně či velmi dobře, dle míry zodpovězení doplňujících otázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Otázky k obhajob ě: 

1. V kapitole 3.2.4 autor uvádí, že před vytvořením kartogramu je třeba sestavit plynule 

navazující intervalovou stupnici s nepravidelně širokými intervaly, které co možná 

nejobjektivněji rozdělí soubor dat. V práci přímo píše, že toto „se provede tak, že hodnoty, 

které stojí blízko sebe (tvoří shluk), se přiřadí do stejného intervalu“. Lze toto v softwaru 

ArcGIS zajistit automaticky? Nabízí geoinformatika nějaký algoritmus, který by toto řešil?  

A pokud ano, jak funguje? 

2. V kapitole 3.3.1.3 stojí: „V legendě se dále neuvádějí konstrukční, pomocné a doplňkové prvky 

obsahu mapy např. kartografické zobrazení, ….“. Má smysl tyto informaci v mapě uvádět? 

A pokud ano, tak proč a kde by měly být uvedeny? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 11. 6. 2014 Mgr. Jakub Jaroš 


