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Silvia Sadloňová měla za úkol provést rozbor problematiky topologické a atributové čistoty 

výkresů obsahujících prvky katastrálních či účelových map, a to z hlediska programů, které jsou 

dostupné v ČR, zejména z pohledu, jak tyto programy podporují vyhledání a odstraňování chyb. 

Zpracovatelka v souladu se zadáním prozkoumala 6 softwarových produktů (Microstation, MGEO, 

KOKEŠ, VKM, ProGEO, Geostore) a vytvořila vzorový výkres obsahující běžné topologické chyby a ten nechala 

zkontrolovat všemi zmiňovanými programy. Vedle toho také nechala zkontrolovat studenty vytvořené výkresy 

softwarem MGEO a tento test dále vyhodnotila. 

Text práce je rozčleněn do 8 kapitol, z nichž kapitoly 2 a 3 se zabývají víceméně teorií problematiky, 4-6 

popisem programů, kapitola 7 na osmi stránkách popisem zpracování topologických kontrol, tedy vlastní aplikací. 

Pro celý text práce je příznačné obrovské množství překlepů, pravopisných chyb včetně chyb ve shodě přísudku 

a typografických prohřešků. Práce je psána jazykem nikoli spisovným, spíše by se dalo hovořit o nářečí. Obrázky 

v textu nejsou dostatečně odlišeny, takže jejich popisky jsou blíže textu než činí rozteč řádků. Měrové jednotky 

(cm, m) nebývají odděleny od čísla mezerou, přestože z logiky věci je zřejmé, že jde o dvě slova.  

V kapitole 5 o atributových kontrolách není zmíněn program VKM. Je to proto, že by tento software 

atributové kontroly neprováděl? Jak je to s atributovou čistotou (resp. kontrolou) v případě tvorby (editace) prvků 

mapy,  resp. v případě importu dat z DGN či DXF? 

V kapitole 6.4 o topologických kontrolách ve VKM není zmíněno, zda se jako duplicity vyhodnocují 

částečné duplicity (což ve většině programů chybí).  

Závěrečná kapitola se pokouší o vlastní zhodnocení získaných poznatků včetně vyzvednutí výhod a 

nevýhod jednotlivých programů. Je logické, že zde se nelze vyhnout subjektivnímu zhodnocení, což určitě není 

na závadu. Přesto bych zde měl tři otázky: 1) Je zmíněna nemožnost automatické opravy v softwaru VKM. Jaké 

je riziko použití automatických hromadných oprav? 2) Je v programu použitelný postup „Křížení hran“ – 

„Odstranění duplicit“ – „Spojení hran“? 3) Při hodnocení softwaru GeoStore je jako pozitivum uvedena možnost 

nastavit vzdálenost od sousedních objektů, při které volné konce nejsou pokládány za chybu. Opravdu volné 

konce nejsou někdy chybou? 

V předložené práci jsem neshledal vážn ějších závad. Její kvalitu a d ůvěryhodnost 

snižují četné pravopisné chyby. Zpracovatelka prokázala odbo rnou zp ůsobilost. Zadání práce 

splnila, takže navrhuji klasifikaci „C/2“. 
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