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Cílem diplomové práce Petra Poláška bylo navrhnout metodiku pro generování  
a kartografickou generalizaci kótovaných bodů do topografických map různých měřítek,  
s využitím dat leteckého laserového skenování. Jde o aktuální, prakticky uplatnitelný a 
nepříliš řešený problém z oblasti automatizace v kartografii. 

Obecně autor celou problematiku uchopil velmi dobrým způsobem. Struktura práce je logická 
a přehledná. Úvodní kapitoly se věnují popisu kótovaných bodů z pohledu kartografické 
tvorby různých zemí. Popsána je rovněž aplikace GENCOTES, která řeší část problematiky, 
na niž se práce zaměřuje. Popis této aplikace proto mohl být podrobnější, nicméně autor se 
správně vůči této aplikaci vymezil. Kvalitně zpracovaná je i následující kapitola, zabývající se 
vybranými analýzami digitálních modelů terénu, které bezprostředně souvisí s úkoly řešenými 
v práci. Menší výhrady mám k popsané generalizaci vážené terénní sítě, kdy by zejména 
popis kontrakcí mohl být názornější.  

Klíčovou částí celé práce je návrh metodiky pro tvorbu a generalizaci kótovaných bodů. 
Součástí práce je i implementace uvedené metodiky ve formě skriptů v jazyce Python, 
využívají funkcionalitu software ArcGIS for Desktop. Metodika se dělí se na několik části: 
generování kandidátních bodů, určení jejich charakteristik, počítání skóre kandidátních bodů 
na základě těchto charakteristik a výsledná generalizace. K první části nemám žádné 
připomínky. Co se týká uvedených charakteristik, jsou bezesporu správné a dobře odpovídají 
intuitivnímu chápání pojmu „významnost vrcholu“, který je pro umisťování kótovaných bodů 
zásadní. Přesto by podle mého názoru bylo vhodné podrobněji popsat úvahy, které vedly k 
výběru právě těchto charakteristik (a ne jiných). Nabízí se to například u plochy ohraničené 
prominentní vrstevnicí k danému vrcholu a průměrného sklonu na této ploše. Lze ocenit 
pokus o charakterizaci významnosti sedel (ač neimplementovaný). Velmi dobře zvládnutý je i 
praktický výpočet těchto charakteristik. Určité výhrady mám k počítání celkového skóre 
kandidátních bodů pomocí váženého průměru charakteristik. To je jistě správná myšlenka, 
ovšem úvahy stojící za iniciálním nastavením vah jsou v práci odbyty velmi stručně a 
adaptace těchto vah na základě zpětné vazby od profesionálních kartografů je popsána ještě 
vágněji. Naproti tomu vlastní generalizace na základě spočteného skóre je velmi zdařilá: od 
výpočtu ideální hustoty (odvozené na základě analýzy existujících dat), přes logicky 
zdůvodněné snižování skóre v blízkém i širším okolí zpracovávaného bodu až pro 
srozumitelný popis implementace celého iterativního postupu.  

Navržená a implementovaná metodika byla otestována na 20 mapových listech SM 5 z 
morfologicky různých lokalit s využitím dat DMR 5G. Na úvod kapitoly o testování by bylo 
velmi vhodné zařadit podrobnější vysvětlení míry shody (kterou autor své výsledy hodnotí 
poměrně přísně), což při nižším počtu kótovaných bodů ve zpracovávaném území evokuje 
nepříliš dobrý výsledek. Kvalitně zpracovaná je i diskuse, která analyzuje slabiny a navrhuje 
možná vylepšení předložené metodiky. 

Co se týká formální stránky práce, je patrné, že text vznikal na poslední chvíli. Objevují se 
stylistické chyby, chyby v odkazech na obrázky, kvalita některých obrázků není ideální. 
Celkově tyto formální nedostatky ale zásadním způsobem kvalitu práce nesnižují. 



 

 

Student přistoupil k psaní práce zodpovědně, problematiku pravidelně konzultoval, a to i 
s experty během svého studijního pobytu na Technische Universität ve Vídni. Z textu práce je 
na několika místech zjevné, že k jejímu dokončení v ještě lepší kvalitě by bylo potřeba trochu 
více času. Některé navržené myšlenky se tak nepodařilo implementovat. 

I přes výše uvedené nedostatky lze shrnout, že student prokázal schopnost samostatného 
tvůrčího myšlení a odvedl značné množství kvalitní práce. S ohledem na tuto skutečnost práci 
doporučuji k obhajobě a i přes uvedené výhrady ji navrhuji hodnotit ještě známkou výborně. 

V Praze dne 8. 9. 2015 

RNDr. Jakub Lysák 


