
 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

1 / 2 

Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zaměření a vyhotovení účelové mapy freestylového areálu 

v Řečkovicích 

Autor práce: Ladislav Horník 

Oponent práce: Ing. Michal Kuruc, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce popisuje tvorbu účelové mapy freestylového areálu s bikrosovou 

dráhou v Brně – Řečkovicích. Práce obsahuje 46 stran textu a je doplněna devíti přílohami. 

Hlavním výstupem práce je účelová mapa v měřítku 1 : 250. 

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: 

Úvodem bych chtěl vyzdvihnout text práce, který je napsán velice čtivým slohem, přičemž 

zároveň zůstává dostatečně odborný, příkladem je např. text na str. 24. Po formální stránce 

neobsahuje práce téměř žádné překlepy a pravopisné chyby. K práci mám následující 

připomínky: 

 Na str. 16 jsou konstatovány závěry kontrolního měření mírně neodborným způsobem: 

„Body vykazovaly vysokou souřadnicovou odchylku…“ Bylo by vhodné uvést hodnotu 

této odchylky konkrétně, případně vyhodnotit, jestli odchylka splňuje požadavky 

na přesnost mapování. 

 V práci nejsou používány odkazy na obrázky, které jsou tímto částečně vytržené 

z kontextu, případně není jasné, co mají znázorňovat. Např. obrázek 6 na str. 18 

znázorňuje start rakety nesoucí družici BeiDou, přičemž není zřejmá souvislost s touto 

prací. V kapitole 4.3 je uvedeno, že byla použita GNSS aparatura Trimble R4 Ústavu 

geodézie, ta ovšem neumožňuje přijímat signály navigačního systému BeiDou. 
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 Na str. 18 je dále uvedeno v rámci popisu určení souřadnic bodů technologií GNSS, že 

„Souřadnice bodu musí splňovat charakteristiky přesnosti stanovené vyhláškou 

č. 357/2013 Sb.“ Oponentovi není jasné, proč bylo důležité, aby měřické body 

pro účelovou mapu měly splňovat podmínky katastrální vyhlášky. 

 Na obrázku 17 je ukázka měřického náčrtu, přičemž zde chybí některé náležitosti, např. 

„druh povrchu“. 

 V kapitole 4.2.3 je pojednáno o „prostorové polární metodě“, přičemž není jasný původ 

tohoto termínu, neboť v uvedených zdrojích [4] a [10] se pojem prostorová polární 

metoda neuvádí. V této kapitole je popsáno měření polárních souřadnic (šikmá délka, 

vodorovný směr a výškový úhel), přičemž pro tuto úlohu je v rezortních návodech užíván 

název polární metoda. 

 Ve výsledné účelové mapě, která je obsahem přílohy č. 9 chybí v legendě některé prvky 

použité v mapě, např. mapová značka pro lesní půdu s kosodřevinou, která nebývá příliš 

častá. Průběh vrstevnic je místy více zvlněný než by odpovídalo hustotě podrobných 

bodů. Z průběhu vrstevnic v okolí lesní cesty se jeví, že východní strana cesty tvoří 

terénní hranu, ale nevypadá to, že při modelování terénu byla tato spojnice 

nadefinována tímto způsobem. Kladně hodnotím vyhotovení detailu s technickými šrafy, 

které lépe znázorňují tvar jednotlivých prvků bikrosové dráhy. 

Závěr: 

Závěrem mohu konstatovat, že student práci zpracoval v rámci předepsaného zadání. 

Doporučuji práci k obhajobě. 
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