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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce:   Tvorba účelové mapy části údolí potoka Lubě 

(k. ú. Malhostovice) 

Autor práce: Milan Veselý 

Oponent práce: Ing. Richard Kratochvíl 

Popis práce: 

Student předložil bakalářskou práci, která se zabývá tvorbou účelové mapy části údolí potoka 
Lubě. Práce je rozdělena do pěti kapitol plus úvod a závěr. K práci jsou přiloženy tištěné přílohy 
ve formě technické zprávy. 

Hodnocení práce: 

 

V
ýb

o
rn

é 

V
el

m
i d

o
b

ré
 

D
o

b
ré

 

N
ev

yh
o

vu
jíc

í 

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: 

Práce je napsaná čtivou a úspornou formou. Oceňuji i formu, jakou jsou odevzdány tištěné 
přílohy. Kapitoly na sebe sice logicky navazují, ale kapitola 1 a 2 jsou celé teoretické, v kapitole 
3 popisuje student společné měřické práce se studentem Šancou a kapitoly 4 a 5 jsou opět 
z větší části teoretické. V kapitole 5 student popisuje testování přesnosti ÚM, ale už zde 
neuvádí výsledek testování, ten je schovaný až v příloze č. 7 bez jakéhokoliv odkazu na tuto 
přílohu v kapitole 5. Text v práci toho typu bych očekával více prakticky zaměřený.  
Odborná stránka textu je spíše podprůměrná. Student se nevyjadřuje technicky, přesně nebo 
zaměňuje významy slov. Uvedu zde příklady: 

• Student v práci zaměňuje zkratky GNSS a GPS viz str. 10, 13, 14, … 
• Na str. 8 uvádí vzorce pro výpočet rajonu, ale z popisu není jasné, jestli do nich bude 

dosazovat vodorovnou nebo šikmou vzdálenost, na str. 9 se odkazuje na nějaké 
naměřené veličiny, ale není jasné na jaké. 

• Na str. 13 místo zaměření bodů body umísťuje technologií GNSS-RTK nebo rajony. 
• Pro pomocnou měřickou síť používá názvy bodové pole a pomocnou měřickou sítí 

označuje rastr podrobných bodů, viz str. 13, 14 a 15. 
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• Na str. 14 je věta „Mezi měřickými dny však bylo bodové pole nečekaně zoráno …“, co si 
má čtenář pod pojmem orání bodového pole představit? 

• Na str. 17 nastavuje při výpočtu Křovákovo zobrazení místo korekcí délek do Křovákova 
zobrazení. 

Student použil pro tento typ práce vhodné metody. Zde mám dotaz, jestli student ověřil síťové 
řešení použité referenční sítě v den měření? V protokolech o měření toto ověření chybí. 
Student použil relevantní zdroje literatury. U některých obrázků chybí uvedený zdroj. Odkazy 
na zdroje literatury uvádí až za větou. 
Z formálního hlediska lze práci vytknout absentující číslování vzorců nebo na str. 14 je odkaz 
na obrázek č. 14, který v práci není. Členění některých pasáží práce budí dojem, že se student 
snažil navýšit počet stran, např. str. 8 – 12, kde je vždy jeden odstavec textu a obrázek. 
Grafická úprava práce je na dobré úrovni. Z hlediska jazykového je v práci docela velké 
množství překlepů. 
K odevzdané účelové mapě mám několik dotazů a připomínek: 

• Nejzávažnější chybou, která vznikla zřejmě z nepozornosti, ale znevažuje celý výsledek 
práce, je fakt, že potok Lubě teče v celé své délce do kopce. Zde bych doporučil opravu 
formou errata. 

• ÚM nelze atributově zkontrolovat, protože student nikde v práci neuvádí atributovou 
tabulku. 

• Dále by šel připomínkovat průběh některých vrstevnic např. kolem bodu PMS 5011. 
• Jak student určil šířku turistické stezky, když ji měřil pouze osou, ale v nártech nikde 

není uveden její rozměr? 
• Umístění mapových značek 9.12 na všechny podrobné body je také neobvyklé. 

Ke kontrolnímu profilu bych měl tyto připomínky a dotazy: 
• Jaké je měřítko výkresů s profily? Na obou je uvedeno 1 : 250, ale v délkách ani výškách 

to neodpovídá. Jaké je měřítko vynesených výškových rozdílů na kontrolních bodech? 
Nikde není uvedeno. Navíc nynější měřítko není zvoleno vhodně. Zde bych také 
doporučil opravu formou errata. 

• Nesouhlasí měřená délka od počátku profilu s uváděným staničením v příloze Kontrolni-
profily.dgn. 

Závěr: 

Pokud student dodá požadované opravy a zodpoví dotazy, tak práci doporučuji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

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


