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Cíl práce: 

Předmětem práce bylo vypracování návrhu automatizované tvorby kótovaných bodů a jejich 

následné generalizace. Stanoveného cíle bylo v práci dosaženo. Součástí práce je implementace 

navržených postupů ve formě skriptů jazyka Python v prostředí ArcGIS. 
 

Obsahové zpracování: 

Kapitola 2 se zabývá definicí pojmu kótovaný bod a problematikou vhodného rozložení kótovaných 

bodů na mapách. Jsou zde rovněž uvedeny názorné příklady používání kótovaných bodů na 

zahraničních topografických mapách. V kapitole 3 jsou popsány metody automatizované extrakce 

kritických bodů terénu, které jsou kandidátními kótovanými body. V kapitole 4 jsou dále popsány 

publikované metody automatizované generalizace kótovaných bodů a dále měřitelné 

geomorfologické charakteristiky kandidátních bodů, na základě nichž lze generalizaci provádět a ze 

kterých také vychází autorem navržená metodika generalizace. Podrobný popis autorem využitých 

postupů v tvorbě a generalizaci kótovaných bodů následuje v kapitole 5. Zde se autor také zabývá 

stanovením vhodné hustoty kótovaných bodů v závislosti na výškové členitosti a měřítku mapy, 

kdy jako srovnávací materiál provedl analýzu hustoty kótovaných bodů na Základní mapě ČR 

v měřítku 1:10 000 v různorodých oblastech ČR. Dále jsou zde stanoveny koeficienty pro přepočet 

hustoty kótovaných bodů pro menší měřítka. Zde možná mohl autor rozepsat podrobněji, jak 

k těmto koeficientům dospěl - jak byla provedena analýza úbytku kótovaných bodů směrem 

k menším měřítkům ZM ČR a jak se toto resp. doporučení citované práce Imhofa promítlo do 

navržených koeficientů. Kapitola 6 popisuje implementaci navržené metody v prostředí ArcGIS a 

testování na pěti různorodých lokalitách. Výsledky jsou vhodně okomentovány, doplněny obrázky a 

je zjištěna míra shody s kótovanými body na ZM. Vhodně je pak také vysvětlena příčina neshody 

s ohledem na navrženou metodiku. V kapitole 7 - Diskuse autor mimo jiné kriticky hodnotí 

odlišnosti výsledků své metodiky s okótováním na ZM a dále se zamýšlí nad možnostmi zlepšení 

míry shody s okótováním na ZM. V závěru autor celkově zhodnotil výsledek práce a naznačil 

možný směr dalšího výzkumu. 

 

Formální úprava: 

Grafická úprava odpovídá formálním standardům. Členění do kapitol je přehledné. Text je doplněn 

vhodnými obrázky a přehlednými vzorci, které jsou vysvětleny v textu. Číslování obrázků ale 

neodpovídá odkazům v textu a v seznamu obrázků. Práce čerpá z rozsáhlého okruhu literárních 

zdrojů. 

 

Komentář hodnotitele: 

I přes uvedené drobné výhrady hodnotím práci jako zdařilou a pro zvolené a dosud málo probádané 

téma jako velmi přínosnou. Student zpravoval DP kvalitně, věcně a metodicky.   

  

Otázky hodnotitele: 

- Jaké další (neimplementované) geomorfologické charakteristiky kandidátských vrcholů / 

prohlubní (ne sedel) by bylo možno využít a jak by mohly být nápomocné při 

generalizaci kótovaných bodů? 

- Jak se zjištěný úbytek kótovaných bodů se zmenšujícím se měřítkem ZM ČR resp. 

doporučení citované práce Imhofa promítlo do navržených koeficientů pro přepočet 



hustoty kótovaných bodů pro menší měřítka? 

 

Známka: 

Diplomovou práci hodnotím stupněm výborně a doporučuji k obhajobě. 
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