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Cílem diplomové práce Zuzany Žákové bylo navrhnout, implementovat a otestovat metodiku
automatizace vizualizace dostupnosti pomocí radiální anamorfózy. V úvodních kapitolách
autorka popisuje anamorfózu v kartografii obecně, dále se pak věnuje podobněji anamorfóze
radiální. Další část práce je zaměřena již konkrétněji na návrh a následné testování
navrženého algoritmu. Diskutováno je několik variant; zmíněny jsou rovněž jejich výhody
a nevýhody a případná omezení.
Obecně lze konstatovat, že autorka uchopila problematiku výborným způsobem. Za klíčový
přínos práce považuji fakt, že autorka zvládla v kartografické literatuře jen velmi volně
popsaná pravidla pro tvorbu map s využitím radiální anamorfózy převést do konkrétní podoby
návrhu algoritmu a tento algoritmus následně implementovat v prostředí ArcGIS. V teoretické
části oceňuji zejména kvalitu rešerše na téma radiální anamorfózy. I praktická část práce je
zdařilá, popis navržených algoritmů zahrnuje vše podstatné, aniž by se zabíhal do zbytečných
technických detailů. Ty lze nalézt na CD přiloženém k práci v podobě toolboxu pro ArcGIS
10. Součástí CD jsou rovněž zdrojové kódy v jazyce Python, které jsou napsané kulturním
způsobem a jsou řádně okomentovány. V části týkající se testování je zpracováváno několik
datových sad, na kterých jsou názorně ilustrovány vlastnosti algoritmu a ovlivnění výsledků
pomocí různých parametrů. Zvážil bych testování i pro jinou datovou sadu než je Středočeský
kraj. Podstatné informace jsou shrnuty v závěru práce, kde autorka správně upozorňuje na
skutečnost, že finalizace výsledku se v některých případech neobjede bez drobných zásahů
kartografa. I po formální stránce je práce v pořádku, množství překlepů a stylistických chyb je
minimální, pouze na některých místech mám drobné výhrady k použitému značení.
Celkově lze shrnout, že autorka prokázala schopnost mimořádně kvalitní samostatné tvůrčí
práce. Výsledky doporučuji publikovat v některém z odborných kartografických časopisů.
Z uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně.
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