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Cílem diplomové práce Zuzany Vojtíškové bylo navrhnout a prakticky ověřit možnosti 

konceptuální generalizace cestní (nikoliv silniční) sítě v topografických mapách. Práce má 

logickou strukturu. Začíná vysvětlením problematiky včetně řešení používaných v současné 

kartografické praxi, pokračuje návrhem vlastní metodiky, její implementací do podoby 

experimentálních skriptů v jazyce Python s využitím funkcí ArcGIS a NetworkX a testováním 

nad reálnými daty. Součástí práce je také podrobná diskuze dosažených výsledků a jejich 

srovnání s generalizací prováděnou manuálně zkušenými kartografy na Zeměměřickém úřadu 

a identifikace limitů navržené metodiky. 

Obecně lze konstatovat, že autorka uchopila celou problematiku velmi dobrým způsobem. 

Nejsilnější stránkou celé práce je jednoznačně navržená metodika. Její inovativnost spočívá 

zejména v tom, že se – na rozdíl od stávajících algoritmů pro generalizaci silniční sítě 

vycházejících především z hierarchie silnic – dokáže dobře vypořádat se skutečností, že tato 

informace u cestní sítě chybí, resp. je značně omezenější. Jednotlivé kroky navrženého 

postupu jsou podrobně popsány a názorně vysvětleny na příkladech a ukazují nadhled 

studentky nad řešenou problematikou. Pozitivně hodnotím rovněž širokou škálu parametrů, 

kterými lze ovlivnit jednotlivé fáze výpočtu a výsledek tak přizpůsobit požadavkům uživatele, 

který se může lišit například v případě vojenského a civilního mapového díla. Zdůvodnění 

výchozího nastavení parametrů by místy mohlo být popsáno podrobněji, např. přiřazení 

důležitosti jednotlivým segmentům cestní sítě na str. 29. Za zvážení by stálo zařazení 

schématu celého navrženého postupu, protože je poměrně komplikovaný a lze se v něm 

snadno ztratit (byť kapitola 5.2 přináší souhrnný popis celého procesu). 

Kvalitně zpracovaná je diskusní část, kde jsou dosažené výsledky konfrontovány s výsledky 

manuálního zpracování při tvorbě ZM 25 na Zeměměřickém úřadu. Míra shody se pohybuje 

většinou mezi 70 a 80 procenty, případné odchylky jsou precizně zdůvodněné, a pokud nejdou 

na vrub přímo nedodržování pravidel operátory, jsou navržena možná rozšíření algoritmu či 

úprava vstupních parametrů výpočtu. 

Formální úroveň práce je na výborné úrovni. Oceňuji zejména stručné a věcné vyjadřování 

studentky. Překlepů a stylistických neobratností je jen minimum, výhrady lze mít ke kvalitě 

některých obrázků (např. obr. 30). Menší výtky lze mít k terminologii. V textu je například 

místy používán pojem „vrstva“ ve smyslu „typ objektu“. 

Celkově lze tedy shrnout, že autorka prokázala schopnost kvalitní samostatné tvůrčí práce, 

jejíž výsledky by mohly být publikovány v některém z odborných časopisů. Práci proto 

doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 

Pro účely obhajoby mám následující dotaz: existuje nějaká souvislost mezi autorkou 

navrženou metodikou a algoritmy ze skupiny Network Generalization z GRASS GIS, které na 

str. 16 popisuje? 
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