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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Polohopisné a výškopisné zaměření lokality u Vilémovic 

Autor práce: Daniel Praus 

Oponent práce: Ing. Richard Kratochvíl 

Popis práce: 

Student Daniel Praus vypracoval bakalářskou práci na téma „Polohopisné a výškopisné 
zaměření lokality u Vilémovic“. Práce je dělená do teoretických a praktických kapitol. Ty na sebe 
sice logicky navazují, ale některé jsou zbytečné a některé podstatné informace v textu chybí. 
Výsledkem práce je účelová mapa, která klade důraz na krasové jevy v zadané lokalitě. Práce je 
doplněna o tištěné a elektronické přílohy.  

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

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

• V kapitole 6. Měření na str. 21 student uvádí, že korekce do Křovákova zobrazení zavedl 
až při výpočtu. Kdy a jestli vůbec byla zavedena korekce délek do nulového horizontu, 
v práci není. 

• Kapitola 6.1 Náčrt mi ve své podobě, kdy je na celou stranu A4 vytištěn měřický náčrt, 
přijde zbytečná. Proč nejsou v této kapitole alespoň popsané náležitosti měřického 
náčrtu? 

• V celé práci se čtenář nikde nedočte, jak vznikly vrstevnice ve výkresu? Byly interpolovány 
ručně nebo na jejich výpočet byl použit nějaký software? 

• Na str. 26 student uvádí, že každá zdůrazněná vrstevnice je označena výškovou kótou. 
To není pravda, protože zdůrazněné vrstevnice v některých závrtech výškovou kótou 
označeny nejsou a to ani v detailech. 

• Zvolený postup měřických prací je správný. Ale vzhledem k rozsahu mapovaného území, 
přibližně 76 ha, a jeho charakteru, odkrytý nezpevněný terén, se chci zeptat, jestli 
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student uvažoval o využití jiných dat, než jen svého měření, např. DMR5G? Tento model 
by mohl být s výhodou použit pro většinu území, protože deklarovaná úplná střední 
chyba tohoto modelu v odkrytém terénu je 0,18 m. 

• Výkres neodpovídá přiložené atributové tabulce např.: 
o většina značek 9.12 podrobný výškový bod, je umístěna ve vrstvě 3, dle tabulky 

atributů má být ve vrstvě 5, 
o ve vrstvě 21, která je pro vodstvo, jsou kódy bodů, 
o vrstvy pro krasové jevy, nejsou v tabulce uvedeny vůbec. 

• Výkres není ani topologicky čistý, nejzávažnější chyby bych viděl v nescelených 
vrstevnicích, kde na dotyku jednotlivých segmentů vrstevnice jsou detekovány duplicity 
nebo naopak nedotahy. 

• Ve výsledné účelové mapě a i v detailech závrtů bych doporučil použití redukovaných 
výškových kót. Někdy je kresba špatně čitelná. 

• Práce má podle obsahu 22 str. textu, ale když se převede text na normostrany, tak je to 
necelých 9 normostran. Práce je psaná zbytečně stroze. Většina teoretických podkapitol 
je tvořena pouze jedním krátkým odstavcem a zbytek stránky je v lepším případě 
doplněn obrázkem, v horším případě je prázdný. Viz kapitoly 2, 4 a 5. 

• Odevzdaný text po formální stránce působí velmi odbytým dojmem. Uvedu zde jen 
příklady: 

o odkazování na seznam literatury je zmatečné, na str. 20 se student odkazuje na 
pramen literatury č. 11, ale žádný takový odkaz v užité literatuře není uveden. Na 
str. 29 se chce odkazovat na normu ČSN 01 3410 odkazem č. 6, ale v seznamu 
použité literatury je tato norma pod č. 9, 

o u většiny obrázků a tabulek chybí odkaz v textu a je zmatečné číslování. Když už 
odkaz je, tak se odkazuje na jinou tabulku, než z textu vyplývá, třeba na str. 15 se 
student odkazuje na tabulku 3, ale myšlená tabulka má číslo 2. Navíc jako tabulka 
2 jsou v textu označeny dvě tabulky, 

o číslování v seznamech obrázků a tabulek nesedí s číslováním v práci, 
o popis obrázků nemá jednotný styl, jednou je popis hned pod obrázkem, jindy je 

mezi obrázkem a popisem vložená mezera, 
o pro obsah práce je použitý jiný font než ve zbytku práce, 
o v celé práci nejsou číslované vzorce, 
o na str. 15 student popisuje totální stanici Trimble M3 a píše o ní jako o stroji. 

Přitom se jedná o přístroj. 

Závěr: 

Práce působí dojmem „hlavně aby to bylo rychle za mnou“. Nicméně student splnil zadání práce 
a i přes výše popsané nedostatky doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 31. 5. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


