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Martin Dubec měl za úkol provést rozbor problematiky kontroly 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. 

Zpracovatel v souladu se zadáním prozkoumal 6 softwarových produktů (Microstation Powerdraft, 

MGEO, KOKEŠ, VKM, ProGEO, Geostore) a vytvořil vzorový výkres obsahující běžné topologické chyby a ten 

nechal zkontrolovat všemi zmiňovanými programy.  

Text práce je rozčleněn do 9 kapitol, z nichž kapitoly 2 a 3 se zabývají víceméně teorií problematiky, 4-6 

popisem programů a jejich podpory kontroly atributové a topologické čistoty, kapitola 7 podrobně popisuje, jak 

jednotlivé softwary reagují na vzorový výkres obsahující základní typy chyb. Po obsahové stránce je tato část 

zpracována důkladně a se snahou o maximální objektivitu. Je škoda, že pro celý text práce je příznačné značné 

množství překlepů, pravopisných chyb včetně chyb ve shodě a typografických prohřešků, jako jsou 

jednopísmenová slova na konci řádků.  

Závěrečné kapitoly 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 následující otázky: 1) V kapitole 7 a následujících je zmíněna neschopnost 

programu VKM rozpoznat chyby založené na krátkých vzdálenostech. To je v rozporu s mou zkušeností. Není 

takto zjištěný stav jen důsledkem toho, že v programu VKM při kontrole spojnic na vzorovém výkrese byla 

ponechána výchozí hodnota meze 0,05 m, zatímco vzorový výkres obsahoval blízké vzdálenosti 0,10 a 0,05 m 

(tedy hodnoty nikoli menší než ona mezní hodnota)? 2) Očekával jsem, že kromě vzorového výkresu chyb bude 

kontrolován i nějaký výkres z praxe, ať již jako dílo profesionálního geodeta, nebo DKM získaná z ISKN. Učinil 

zpracovatel takový test? 

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

jisté míry snižují četné pravopisné chyby. Zpracovatel prokázal odborno u způsobilost 

a náležitou pe člivost. Zadání práce splnil, takže navrhuji klasifi kaci „B/1,5“. 
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