Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Zuzany Žákové
„Geografická radiální anamorfóza v prostředí GIS“
Diplomová práce Zuzany Žákové má v souladu se zadáním 80 stran textu a přílohy.
Téma práce odpovídá směru výzkumu na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie
v oblasti sledování dostupností. Práce je přímo součástí výzkumu Analýza akcesibility
v Česku v období 1918 – 2020. Rozpracovává důkladně jeho kartografickou část –
kartografickou radiální anamorfózu geografickou.
Hlavním cílem bylo na základě nutno říci skromné světové i české literatury zpracovat
metodiku tvorby anamorfované mapy. Následně aplikovat tuto metodiku a vytvořit tool do
softwaru ArcGIS. Tento semi-automatický komponent softwaru by měl být uživatelsky
vstřícný a relativně široce použitelný.
Nutno říct, že cíle byly více než splněny. Úvodní část práce je věnována důkladné
rešerši kartografické anamorfózy. Oceňuji obzvláště velmi dobrou strukturovanost – od
obecného k dílčímu a s akcentací na cíle práce.
Velmi kladně hodnotím také následující část – převod kartografické radiální
anamorfózy, která byla dosud používána výhradně v mapové ruční tvorbě, do podrobné
matematické rozpracovanosti.
Vytvořený tool, digitální příloha pracuje podle mého názoru nejlépe, jak je pro rozsah
diplomové práce možné. S aplikací na vybraná data a s výsledky souhlasím. Komponent již
byl použit i na jiné dostupnostní analýzy a v nejbližší době se chystá jeho využití pro již dříve
přichystaná data ve zmíněném výzkumu. Také jednotlivé části práce již byly publikovány (i
samotnou autorkou) na tuzemských konferencích, i na vyžádaných přednáškách. V současné
době se blíží jejich prezentace na významné mezinárodní konferenci v Paříži.
K diplomové práci, stejně jako k pravidelným a obzvláště dlouhodobým konzultacím
(téma bylo konzultováno a částečně rozpracováno dávno před oficiálním termínem zadání)
bych měl pouze kladné připomínky. Neodpustím si tedy naopak poznámku, že odchod a
nepokračování v dalším studiu u studentů jako je Zuzana Žáková, je pro další rozvoj oboru
kartografie rozhodně na škodu.
Vzhledem k množství odvedené práce, kvalitním výsledkům a jejich již dávno
započaté prezentaci, ovšem i kvůli kvalitě vzájemné komunikace, mohu s potěšením práci
doporučit k obhajobě a navrhnout známku výborně.
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