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Pro BSP SI, GK, ME

Posudek oponenta bakalářské práce

Název práce: Účelová mapa brněnského veledromu a jeho okolí

Autor práce: Lukáš Hrabovský

Oponent práce:Ing. Michal Buday

Popis práce:

Cieľom práce je vytvorenie dokumentácie o prevedení skutočného stavu Brnenského velodrómu

vrátane jeho vonkajšieho plášťa a určenie maximálneho a minimálneho sklonu dráhy. Bakalárska

práca je napísaná na 41 stranách, ktoré sú rozčlenené do 10 kapitol vrátane úvodu a záveru. Text

práce je doplnený celkovo o 11 príloh, z ktorých 7 je priložených aj v papierovej podobe. Samotný

text práce je pomerne strohý a autor práce sa v ňom vyhýba kvalitatívnemu zhodnoteniu svojej

práce.  Napríklad  výsledky  testovania  polohovej  a  výškovej  presnosti  sa  v  samotnej  práci

nenachádzajú, napriek tomu, že sú súčasťou príloh. Priložené výkresy a ostatné prílohy sú na

dobrej úrovni ako po grafickej (s výnimkou pozdĺžneho rezu) tak po technickej stránke. Rozsah

meračských prác zodpovedá náročnosti bakalárskej práce vrátane ich spracovania.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ x ☐

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ x ☐ ☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ x ☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ x ☐

5. Splnění požadavků zadání práce x ☐ ☐ ☐

Připomínky a dotazy k práci:

1. Grafickú úpravu samotného textu nepovažujem za najlepšiu vzhľadom na nekonzistentnosť
pri  používaní odrážok (napr. Str.  12, kde je rozdielna grafická úprava pre vymenovanie
typov vrstevníc a spôsoby vyjadrenia výškopisu), tento neduh sa nachádza na viacerých
miestach  práce,  ďalej  používanie  tabulátorov  v  práci  pôsobí  náhodným  dojmom.
Umiestnenie očíslovaných rovníc v rámci textu na strane 16.

2. Nesprávne  použitie  citácií  podľa  normy   ČSN  ISO  690  (01  0197)  -
https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf kapitola 4.3.1 Odkaz v textu.

3. Pokiaľ sa v práci nachádza rovnica tak chýba objasnenie všetkých členov v danej rovnici
(napr. Rovnica (8.5) člen k, rovnica (4.1) člen δ A . B ))

4. Práca tiež obsahuje značné množstvo gramatických chýb a preklepov vrátane prekladu
anglickej verzie abstraktu.
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5. Celkovo práca pôsobí ako keby vznikala na poslednú chvíľu a tým pádom obsahuje veľké
množstvo „detských“ neduhov.

6. Na str.  11  vysvetlite  vetu:  „Štadión má 400 metrov dlhú zastrešenú klopenú betónovú
strechu.“

7. Na str. 18 nešťastne odkazované na kapitoly 4.2.1 a 4.2.2. Vhodnejšie by bolo napríklad
„pozri  na  kapitolu  4.2.1“.  Podobne  formulované  odkazy  sa  nachádzajú  naprieč  celou
prácou.

8. Na str. 26 sa nachádza vzorec ms=3mm+2 ppm ⋅D , D=dĺžka zámery. Uveďte na správnu
mieru fyzikálny rozmer jednotlivých premenných a ich význam.

9. Autor práce uvádza, že body pomocnej meračskej siete 4001 , 4002 a 4003 boli určené
metódou GNSS-RTK. Body boli určené dvojicou meraní a to s minimálnym odstupom 2h.
Aké boli rozdieli medzi prvým a druhým určením sa už v texte práce nenachádza. Taktiež v
prílohe „01.1_Protokol_RTK.pdf“ tento rozdiel vyčíslený nieje.

10.V prílohe 08.2_Overenie_H.pdf  je  vypočítaná  výberová stredná chyba sH =  0,031 m  ,
v uvedenej tabuľke sa však nachádzajú rozdiely , ktoré násobne prekračujú túto hodnotu
(body 337, 338, 339, 674). V prípade bodu 338 je rozdiel až 0,22 m. Čím je to podľa Vás
spôsobené?

11.V kapitole 8.3. Výpočet sklonov opäť chýba zhrnutie výsledkov daného výpočtu, taktiež ako
na obrázku 18 , v danej prílohe 10.1 Výpočet sklonov a aj vo výslednom výkrese nieje
naznačený smer spádu.

12.Kapitola 8.4. Testovanie presnosti pojednáva o testovaní presnosti pre polohovú a výškovú
zložku žiaľ len teoreticky. V celej kapitole sa nenachádza zhrnutie výsledkov, ku ktorým
autor práce dospel.

13.Záver  práce  je  len  zhrnutím  jednotlivých  činností  autora  práce,  bez  spomenutia
akýchkoľvek konkrétnych číselných charakteristík.

14.Príloha  09.1_Pozdĺžny_rez_podchodom pôsobí  chaoticky  a  neprehľadne.  Vzhľadom na
fakt, že autor práce sa rozhodol pre použitie priemetu jednotlivých výšok na zvislú  osu
umiestnenú vľavo od kresby a hustotu jednotlivých bodov je tento spôsob grafickej úpravy
nevyhovujúci.

15.V prílohe 11.2_Mapa.pdf sú v mieste samotnej dráhy velodrómu tri línie : červená, modrá
a šedá. Ich význam nieje však uvedený v legende.  Aký je ich význam? Natočenie výkresu
nezodpovedá nákresu v pravom hornom rohu účelovej mapy (viď.  Severka a orientácia
priesečníkov hektometrickej siete – krížiky).

16.Bola vykonaná atribútová kontrola výslednej kresby? Nastavenie mierky jednotlivých čiar
a buniek je nesprávne (nezodpovedá mierke kresby).

Závěr:

Autor práce splnil zadanie v plnom rozsahu. Napriek uvedeným pripomienkam doporučujem prácu

k obhajobe a hodnotím klasifikačným stupňom:

Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:  30.5.2019                         Podpis oponenta práce: 

………………………………………………
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