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Diplomovápráce 
',Interpretace vyškopisu na topografickych mapách UsA" byla cílena

kpoznání metod znázorttění vyškopisu na topografickych mapách USA.

Práce je zpracována na 67 číslovanych stranáchrozdělen;ich do 6 základních kapitol a na

grafickych a elektronickych p ílohách. Je doložena bohatym soupisem pouŽitych zdrojťr.

Diplomantka se s větším či menším rispěchem snažIla o komplexní pojednání problematiky
související se zjišťováním nadmo skych vyšek (teorie vyšek, světové, americké a české
vyškové systémy) a s metodami zobrazování reliéfu terénu na topografickych mapách USA
v porovnání s podobnymi díly českymi (viz kap. 5).

Informace o topografic\ich mapovych dílech USA (vizkap. 4.2) nejsou obecně v ucelené
mí e v českém prost edí dostupné. Jejich získávání,t p es určity pŤímy osobní kontakt, zristalo

z pŤevážné části na síťovych sluŽbách Internetu. Diplomantka ešila problémy jazykové,

metrické i kompetenční, které v konečném drisledku vykrystalizovaly v textové a obrazové
rešerše produktri USGS (United States Geological Survey) a AMS (Army Map Service).

Vzniklo faktograficky bohaté textové dílo, jež je doloženo mnoha ilustrativními obrázky.
Mriže b1t velmi solidním studijním materiálem pro poznání americké topografické kartografie

a její srovnání s českym státním mapovym dílem stejné povahy.

Po celou dobu p istupovala diplomantka ke zpracovávání své práce velmi zodpovědně a se

zájmem o zvolenou problematiku . Prokázala vyraznou schopnost samostatné tvrirčí práce.

V pot ebné mí e vylžívala cílenych konzultací s vedoucím diplomové práce, které Sama

iniciova|a. Z tohoto dťrvodu také nemám k p edkládané práci žádné p ipomínky.

Diplomovápráceje graficky, textově i kompozlčně zpracovanána velmi dobré rirovni a

v celkovém hodnocení napl uje cíle speciÍikované v jejím zaďání. Doporučuji ji proto

k obhajobě.
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