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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Soubor tematických map města Benešov a jeho okolí 
Jméno autora: Bc. Tereza Plavcová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: 11155 – katedra geomatiky 
Oponent práce: Ing. Tomáš Janata, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: 11155 – katedra geomatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce je spíše méně náročné, ovšem vzhledem k větší zájmové oblasti, roztříštěnosti dat a nutnosti časté ruční 
doeditace je poměrně pracné. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena.  

Zadání práce bylo splněno. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Studentka zvolila vhodné postupy a metody, které byly pochopeny a aplikovány dle kartografických konvencí. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení 
Odborná úroveň práce je v pořádku. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Formální úroveň práce je v pořádku, práce je s minimem chyb a překlepů, objevují se spíše jen drobnější typografické 
problémy. Vhodnější mohlo být použití dělení slov, na některých řádcích dochází k výskytu zbytečně velkých mezer mezi 
slovy. Také poznámkový aparát je využit jen v minimální míře, ač by mohl práci obohatit o vysvětlující texty. 
Anglický abstrakt práce je v pořádku. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Rešerše literatury je v pořádku a celkově je práce studentky s literaturou na dobré úrovni. Zvláštní je jen forma citací 
v kapitole rešerše, kde není užito způsobu ve zbytku práce obvyklého, tedy hranatých závorek. U větší části vyobrazení 
chybí zdroj, odkud bylo čerpáno. 

 

Další komentáře a hodnocení 
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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce splňuje zadání a především její hlavní výstup – soubor čtrnácti tematických mapových listů – působí velmi 
zdařile. Autorka v první části práce představuje území v prostorovém a historickém kontextu, dále využité 
kartografické podklady a metody zpracování dat. Poměrně rozsáhlá druhá teoretická kapitola přibližuje vybranou 
problematiku vztahující se k tvorbě kartografických produktů, používaných metod vyjadřování na tematických 
mapách, teorie barev na mapách atd. Tato kapitola je možná až příliš podrobná a rozsáhlá, neškodilo by více se 
odkazovat do příslušné odborné literatury. 
V další kapitole jsou představena data a jejich zdroje. Ve čtvrté kapitole se autorka věnuje použitému software a 
způsobům zpracování dat v jeho rámci. Kapitola mohla být zaměřena více metodicky (obecně–GISově), protože 
názvy funkcí apod. mohou být v různých aplikacích různé. Naopak v páté kapitole bych očekával delší představení 
technik, kterými byly z použitých dat extrahovány informace, a také pojednání o výsledcích a závěrech, které 
přinesly vytvořené kartografické výstupy. Tyto jsou částečně (a velmi stručně) zmíněny ještě v závěru, ale 
neškodilo by více se o nich rozepsat, analyzovat apod. Neškodilo by také několik ukázek hotových map (např. 
výřezů zajímavých oblastí) uvést přímo v rámci textu práce. 
 
Protože se jedná spíše o aplikaci užitých metod (v souladu se zadáním), neměla autorka možnost vnést příliš 
vlastní invence do zpracování, nicméně inovativní je přístup ke kartograficky zpracovaným tématům a také volba 
území, které v tomto rozsahu a formě nebylo zatím zpracováváno. Velmi kladně oceňuji celkové barevné a 
grafické zpracování map, jmenovitě pak mapy obyvatelstva, pohybu a dopravy, které jsou poměrně inovativní a 
obsahově zajímavé. Naopak více pozornosti mohlo být věnováno grafickému postprocesingu map stabilního 
katastru a historických ortofot, jež v neupravené podobě ztrácejí mnohé ze své původní čitelnosti (zde nemá jít o 
reprodukci/reprint, ale o aktivní součást mapového obsahu). Kolegové z katedry by jistě poradili, jak grafickou 
výtěžnost těchto starých děl zvýšit. 
 
V následujícím textu zmiňuji vybrané chyby a nepřesnosti a k některým detailům práce i žádost o podrobnější 
vysvětlení: 
Zkratky obsahující úřady jsou zásadně s dlouhým Ú, tedy ČÚZK, ČSÚ apod. – v práci se objevuje velmi často. 
Některá vyobrazení (11, 16, 17 aj.) jsou velmi nekvalitní. 
 

Autorka popisuje obtížné shánění dat pro potřeby zpracování projektu a z toho pramenící množství ruční 
vektorizace. Nepřemýšlela jste o placeném objednání dat ČÚZK (sady Data200, ZABAGED nebo alespoň INSPIRE 
harmonizovaných sad, např. tématu Dopravní sítě), která by pro potřeby předmětného území představovalo 
položku maximálně v řádu stokorun?  
Nezkoušela jste také požádat o data komerční subjekty (např. společnost CEDA, distribuující poměrně zdařilou 
databázi StreetNet) nebo jiné, jejichž data mohla být jistě také využita? 
 

V kap. 4.2.6 zmiňujete tvorbu datového atributu o časové prostupnosti jednotlivých úseků komunikací. Z textu 
práce ale není zřejmé, kde se údaj o průměrných rychlostech bral. Pracovala jste s nějakými speciálními silničními 
daty nebo jen s běžnou liniovou sítí silnic a zcela průměrnými, běžnými hodnotami rychlostí? 
 
Práce přinesla zajímavý a cenný zdroj dat o Benešovsku a je patrná i osobní zainteresovanost autorky v daném 
území. Předloženou závěrečnou práci hodnotím s přihlédnutím k pracnosti výstupu a s ním spojenému 
vynaloženému času a úsilí klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
 
Datum: 17. června 2018    Podpis: 


