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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zaměření skutečného provedení stavby dálnice 

Autor práce: Hedvika Jelínková 

Oponent práce: Ing. Richard Kratochvíl 

Popis práce: 

Studentka Jelínková předložila bakalářskou práci, která se zabývá zaměřením skutečného 
provedení stavby. Konkrétně zaměření SO 102 - provozní mimoúrovňového křížení Žernov – 
SSÚD na úseku dálnice D1 0137 (směr Ostrava).  
Práce má 25 stran textu, tři tištěné přílohy a sedm složek elektronických příloh. 
Práce je členěná do devíti kapitol včetně úvodu a závěru. Kapitoly 1 až 4 by se dali považovat za 
úvod a teoretický základ práce a zbylé kapitoly za praktickou část.  
Hlavním výstupem práce je účelová mapa. 

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: 

K práci mám několik závažných připomínek a dotazů: 
1. Jak studentka myslí větu na str. 11 „Tato technologie ušetřila spoustu času a peněz, 

protože nebylo třeba geodetického vytyčování před stavbou“? 

2. Kapitola 4.1.2 GNSS systémy obsahuje nepravdivé informace (např. z textu vyplývá, že 
celý GNSS je spravován ministerstvem obrany USA), popis jednotlivých segmentů GNSS 
je až příliš obecný, rozdělení metod určení polohy pomocí GNSS začínající na str. 15 je 
zmatečné, studentka v kapitole také zaměňuje pojmy GNSS a GPS. Studentka v kapitole 
tvrdí, že použila metodu RTK pro kontrolní měření, proto bych zde očekával název a 
popis použité referenční sítě. Název použité referenční sítě není v celé textové části 
práce uveden. Proč? 
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3. Studentka má v práci kapitolu 4.2. Kódování, ve které tvrdí, že při měření používala kódy. 
Proč nejsou tedy kódy bodů uvedeny v zápisníku měření,  v seznamu souřadnic a ani ve 
výkresu body.dgn? A proč není v práci nikde uvedena kódová tabulka? 

4. V kapitole 5 studentka uvádí, že pro zaměření situace využila vytyčovací síť dálnice, proto 
nebylo potřeba budovat pomocnou měřickou síť. Proč tedy v příloze 
05_1_Přehledka_BP.pdf uvádí nově dočasně stabilizované pomocné měřické body 
5001 – 5006? Po otevření souboru 05_1_Přehledka_BP.dgn, se nezobrazí přehledka PMS, 
ale nějaký úplně jiný výkres, přehledka PMS se musí hledat mezi 8 dalšími modely 
uloženými v souboru. Po otevření příslušného modelu se zobrazí dvě sítě. Jedna v reálné 
velikosti ve správném umístění a druhá posunutá a zmenšená na tiskovou podobu. 

5. V kapitole 5 bych očekával popis studentčiny práce při měření, např.: kdy bylo měřeno, 
jestli měřila sama nebo s někým atd. Jsou zde pouze tři řádky textu o tom, že byla použita 
polární metoda, technologie GNSS a pro připojení do závazného souřadnicového 
a výškového systému použila vytyčovací síť dálnice. V závěru podkapitoly 5.3. se 
dozvíme, že použila 6 stanovisek a v kapitole 5.4  je zběžně popsáno kontrolní měření. 
Zbytek kapitoly 5 jsou obecná pravidla pro provádění měření a otázkou zůstává, kde je 
popis její vlastní měřické práce. 

6. Na str. 20 studentka uvádí, že při měření polární metodou se na stanovisku „pro kontrolu 
zaměří nejméně jeden bod určený též z jiného stanoviska“. Z přiloženého výpočetního 
protokolu měření ale nevyplývá, že by to takto dělala. Dále na str. 22 píše, „Z geodetické 
zásady jedno měření – žádné měření bylo provedeno ověření správnosti měření 
podrobných bodů kontrolním měřením“. Toto měření provedla technologií GNSS 
metodou RTK, ale z přiloženého protokolu 01_2_Protokol_Kontrolní_měření.pdf vyplývá, 
že každý bod změřila pouze jednou, čímž nesplňuje požadavky na určení polohy bodu 
technologií GNSS stanovené ve vyhlášce 31/1995 Sb. příloha 9 odst. 4. Proč se studentce 
neshoduje teorie s praxí? 

7. Další nedodržení vyhlášky 31/1995 Sb. a popření principů fungování GNSS vyplývá opět 
z protokolu 01_2, kde při měření kontrolních bodů u některých nemá uveden potřebný 
počet družic pro určení polohy a u bodu 523 má počet družic 0. Dokáže studentka 
vysvětlit jak je to možné? 

8. Výsledná mapa v souboru 07_2_Mapa.dgn obsahuje topologické chyby, jako jsou křížení 
čar nebo nedotahy. Mapu nelze atributově zkontrolovat, protože studentka v celé práci 
neuvádí atributovou tabulku, podle které byla mapa vyhotovena. Dalšími nedostatky  
mapy jsou technické šrafy, které mají mezi sebou rozestup závislý na délce linie, ke které 
jsou kresleny a nejsou dotaženy až k patě svahu, chybějící značky nebo popisy většiny 
povrchů, některé texty jsou otočeny naopak. Tisková verze mapy je absolutně 
nepoužitelná a nečitelná kvůli shlukování výškových kót. Výškové kóty na nezpevněném 
povrchu jsou uvedeny na dvě desetinná místa. V legendě chybí popis přerušovaných čar. 

9. Výkres 07_3_Kontrolní_měření.pdf nedává příliš smysl. Proč jsou ve výkresu opět 
uvedeny výšky bodů, které se překrývají a ne jejich čísla? Navíc jsou výšky od bodu 
posunuty, takže v mnoha případech nelze identifikovat bod, ke kterému náleží. Proč jsou 
do výkresu převzaty značky všech podrobných výškových bodů? Studentka v textové 
části práce uvádí, že jako kontrolní body se vybírají jednoznačně identifikovatelné body. 
Jak tuto jednoznačnost zajistila u lomových bodů ploch, které má označeny jako lesní 
půda s křovinatým porostem? 
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10. V práci je velké množství formálních chyb a nedostatků. Ty nejzávažnější zde vyjmenuji. 
• V práci se nachází 19 % doslovných citací, z toho je 10 % citací zákonů, vyhlášek, 

definicí atd. Zbylých 9 % jsou citace hlavně ze dvou zdrojů. První zdroj jsou www 
stránky estav.cz, odkud autorka čerpá neaktuální a nepřesné informace 
o trigonometrických a zhušťovacích bodech. Proč autorka nevyužila oficiálních 
stránek cuzk.cz? Druhým zdrojem jsou přednáškové texty doktora Kalvody, ze 
kterých je téměř doslovně zkopírovaná kapitola 5.2. a 5.3. Když už autorka 
přistoupila k úpravě kopírovaného textu, tak z něho vymazala vysvětlení 
veličiny d, čímž podkapitola 5.2.1. ztrácí smysl. Doslovné citace nejsou správně 
citovány. 

• Celkově má autorka nedostatky v citování zdrojů, kdy v podstatě ve 100 % 
případů citace nejsou součástí věty a jsou umisťovány až za odstavec, zdroje 
[14] a [17] jsou totožné, normy ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411 nejsou uvedeny ve 
zdrojích literatury i když studentka tvrdí, že podle nich postupovala při 
vyhotovení práce. 

• Není moc jasná logická struktura práce. Proč v kapitole 5 Měřické práce, kde 
bych podle názvu očekával popis postupu měření, je napsáno rozdělení ZPBP 
nebo požadavky na měření podrobných bodů polární metodou? To samé 
v kapitole 8 Grafické zpracování, která je v podstatě poslední kapitolou práce, 
kde by měli být prezentovány výsledky, je napsáno teoretické rozdělení map 
a definice mapy. 

• V práci je velké množství gramatických  a typografických chyb 
např.: 3000m/3000 m, desetinná čárka/tečka nebo chybějící tečky na konci vět. 

• Nejsou číslovány použité vzorce. 
• Některé věty nedávají smysl např. na str. 11 věta „Moderní výstavbu projektu 

zajistila firma Skanska, která je zhotovitelem, i díky 3D modelování technologie 
BIM“ nebo na str. 18 „Pro výstavbu dálnice je třeba vytvořit její vytyčovací síť, 
která slouží vytyčení, kontrolu a měření po dobu výstavby“. 

Závěr: 

Předložená práce nedosahuje kvality VŠKP pro výše zmíněné důvody, proto ji nedoporučuji 
k obhajobě.  

Klasifikační stupeň podle ECTS: F / 4 

Datum: 18. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


