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Diplomovápráce,,Anamorfní mapy v MHD" eší velmi praktické kartografické dílo'
které umoŽ uje rychlou orientaci v městskych dopravních sítích' p estoževykazqe větší či
menší polohové deformace. Konkrétní ešení je realizováno pro město Novy Jičín.

Práce je zpracovánana 40 číslovanych stranáchrozdělen;fch do 5 základních kapitol a na
grafickych a elektronickych p ílohách. Velmi stručně je v ťrvodních kapitolách pojednána
teorie tvorby anamorfních map aažpŤí|Iš stručně jsou p edstaveny typové zv|áštnosti

národních a světovych anamorfních map.

Jádro diplomové práce tvo í vlastní návrh a tvorba anamorfní mapy sítě linek MHD
v Novém Jičíně v několika variantách, realizovanych v programu MicroStation. Z hlediska
věcného a obsahového jsou zpracovány dob e.

Diplomant prokázaI zpracovanym dílem dostatečnou schopnost samostatné tvrirčí práce, o

čemž svědčí i celkem malá frekvence konzultací s vedoucím diplomové práce. Ztohoto
drivodu mám k p edkláďané práci následuj icí dotazv a p ipomínky:

1. Jak je definováno mapové pole (mapovy rám) Vašich map?

2. Jakych plošnych znakťr je (mělo byt) ve Vašich mapách použito? V p edložené
podobě (na bílém pozaďí) si nelze p edstavit jejich komerční tisk.

3. Proč je v titulcích avízována Ďarlamorfní mapa tramvají apod. (nap . str. 12),když
jde ve skutečnosti o tramvajové linky?

4. Proč není u vícebarevnych map (p íloha 2.2 a2.4) v legendě vysvětlen barevny
vy znam liniovych znakri.

5. Pokud zachovává anamorfní mapa v nějakém poměru ke skutečnosti vzdálenosti
(časové intervaly) mezi zastávkami, musí byt tento fakt Sdělen uživateli v legendě.

Diplomovápráceje jako celek informačně strohá, graťtcky i textově zpracovaná na dobré

rirovni. ProtoŽe v celkovém hodnocení dostatečně napl uje cíle specifikované v jejím zadání,
doporučuji ji k obhajobě.
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