
PoSUDEK oPoNE|{TA DIPLoMovÉ pnÁcn

Autor díplomové práce: Bc. JAN PaNcgÁRTEK

oponent diplomové práce: RNDR. LADISLAv PLÁNxa, CSC.

Diplomovápráce,,Podklady pro fuorbu mapy pro orientační běh" si kladla zacíl
posoudit podklady, p edevším vyškové ) zpracované ďlznymi software' pro tvorbu mapy pro

orientační běh (oB) a vytvo it mapu pro oB v zadané lokalitě.

Po stručném seznámení s mapami pro oB a s platnymi znakovymi klíči pro jejich tvorbu
p istoupil diplomant v kap. 3 k popisu,,vyškopisu nauzemí ČR". Jedním dechem zde

odsouvá vrstevni ce mezi metody interpretace vyškopisu na historickych mapách a

nesoumě itelně s tímto tvrzením hovo í o možnostech současné techniky,kteráumí pracovat

s 3D modely. Zatímco s prvním tvrzením musím hluboce azásadně nesouhlasit (podle čeho
by orientační běžci četli vyškovy profil trati ajejího okolí?), je druhé tvrzení velmi nešt'astnou

formulací (včetně nézvu hlavní kapitoly i subkapitoly 3.2), která redukuje vyškopis jen na
tvorbu digitálního modelu, ktery je ale ve vztahu k oB jen prost edníkem k efektivnějšímu a
p esnějšímu popisu reliéfu terénu pŤevážně pomocí vrstevnic. Jako podklad pro jeho tvorbu
nabízí diplomant (letecké) laserové skenování, jehožprincip' historii nauzemi Čn azákladni
technické vybavení v postačující stručnostiprezentuje rešeršemi z vhodné literatury.

Na základě teoretické p ípravy je cca polovina textové části diplomové práce a bohaté

elektronické p ílohy) věnována vlastnímu tématu práce. Prezentaci vysledku (kap. 4.3)

ově ení p esnosti laserscannningu nepovažr1i za ďostačující (chybí srovnávací tabulky,
grafické vystupy, resp. oďkazy na ně v p ílohách). Pominu-li velmi stručnou informaci o

ďruzích,,mapovych" podkladri (kap. 5. 1) j sou podle diplomarÍa stěŽejním podkladem pro

tvorbu map pro oB data leteckého laserového skenování, která byla zpracována V programech

Atlas DMT, OCAD a ArcMap a vzájemně porovnána, a ortofota (nej sou p ilo žena). Chybně
je uvedeno (str. 37)'že se jedná o data zmapoqich listri ZM1:10 000 (zpracovány byly ale
jen listy 6-2 a 9-1; proč?).

Informační hodnotu stěŽejní části práce (kap. 5) snižuje p edevším skutečnost' že na
p íslušné elektronické p ílohy není v textu odkazováno a skutečnost, že obrázky nemají riplné

titulky (nap . jaké uzemí znázor uje obr. 5.10 a jaké vyškové intervaly p edstavují
prezentované barevné t ny?). Ve velmi stručnych kapitolách 6 a7, které se tykají zpracování
mapy pro oB konkrétníchuzemí ani v kap. B (Závér), jsem nenašel žáďné explicitně
vyjád ené argumenty, které by up ednost ovaly vyuŽití ďat LLS a ortofotomap p ed

klasic\imi mapovacími technikami pro dany sportovní ričel.

Kromě vyše a dáIe zmíněnych ímplicitních p ipomínek mám k práci následuj icí dotazy:

o Podle map pro OB ,,se lze orientovat jen v lese"? - str. 9,2. odst.

o Jaké qiškové modely p edstavují DMR X a Digited Terrain Elevation Data
(DrED)?



O Jakou principiální chybu nalezne diplomant v tvrzení ,'zpracování proběhlo
v systému UTM a až na závěr byla Zpracovaná data transform ována do S-JTSK"
(str. 29. 1. odst. shora)?

. Jaké mapové dílo je používáno na tvorbu map pro oB obvykle jako podkladová
mapa? Na str. 3l,2.Ť. zdola se hovo í o nějakych,,základních mapách".
Specifikujte toto dílo.

o V celé kup. 4.2 se hovo í o mě ení v terénu (v listopadu2012,kap.4.2.1 se ale
zmi uje o ,,kontrolním mě ení"), ale není ztejmé, na které lokalitě (pravděpodobně

se jedná o Bezděkov;jak však bylo postupováno v p ípadě Hradec Králové?).

. Jaké ekonomické či časové argumenty by mohly vést oddíly oB k využití
diplomantem preferovanych podkladri pro tvorbu map pro OB?

V práci se vyskytuje ada drobnych chyb, nap . BC (Bc) - titul, zeměmě ičsky
(zeměmě icky) - Poděkování, dělení 15 - 000 (viz str. 1l,2.Í. shora ap ípady, kdy znak
jednotky uteče od hodnoty na druh; ádek' nap . str.27,1. . shora), chybné číslovéníobrázku
3. 1 v textu (viz str. 1 6)' MDR 4G (DMR 4G) - str. 25, 7 . zdola, rizná počáteční písmena
v tab. 3.2 a3.3,v obr. 3.10 a 3.11 chybí vysvětlení rtnnychbarevnycht n , nejednotné
používání termínu laserové skenování a laserscanning' obr.4.1 (s otočenym názvoslovím) a

4.2 jsou bez uvedení zdroje a mě ítka' chybné psaní akronymri (nap . ocad místo OCAD,
ShoCart místo SHoCart aj.), v kup. 8 se avizuje mapapro oB Podzétmčí 1:5 000, ale ve velmi
chudé kup. 7 je prezentována tatáž mapa v mě ítku l :4 000.

Dotazy:

o DMR 4G má skutečně menší systematickou a riplnou st ední chybu než DMR 5G,
ktery má témě u všech povrch poloviční maximální chybu ve vztahu k MDR 4G
(tab. 3.2 a3.3)?

o Kdo poskyl licenci pro práci s prezentovanymi vetzemi oCAD 10 a lI?
Diplomovápráce poskytuj e zajímavé vysledky srovnání qiškopisnych dat získanych

moderními technologiemi pro pot eby tvorby map pro oB. Nab1ty dojem o velkém zájmu
diplomanta o vybrané téma, ktery vyplyvá z textu i zprezentovanych elektronickych vystupri
mírně upozaďují větší či menší textové a stylistické nedokonalosti práce. Diplomant však
prokázal schopnost samostatné tvrirčí práce, aprotože splnil zadání, doporučuji jeho dílo
k obhajobě.
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