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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zaměření kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci 

s využitím topologického kódování 

Autor práce: Matúš Hladký 

Oponent práce: Ing. Alena Berková 

Popis práce: 

Úkolem Matúše Hladkého bylo zaměření kostela sv. Jana Nepomuckého nacházejícího se 

v městské části Starý Lískovec v Brně. K usnadnění tvorby drátového modelu kostela měl při 

měření využít topologické kódování. Pro prezentaci modelu si měl zvolit vhodný software. 

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: 

Na str. 17 v tab. 1 je číslování bodů nejednoznačné, chybí číslo TL a k.ú. Na téže str. je zmíněno, 

že body výškových bodových polí nebyly využité z důvodu jejich nepřístupnosti nebo 

znehodnocení. Kolik jich bylo hledáno, nalezeno a z toho znehodnoceno? S tím souvisí kapitola 

Budování pomocné měřické sítě na str. 22 až 24. V první fázi je tato síť určena metodou GNSS, 

poté následuje podrobné měření kostela a proč je následně pomocná měřická síť určena 

polygonovým pořadem? Proč nedošlo k výškovému ověření této sítě?  

Až na str. 25 je zmíněno, že předmětem měření bude jen exteriér kostela. 

Na str. 26 je uveden výčet konkrétních funkcí programu Groma, které byly při výpočtech využity. 

Nepatří sem i export souřadnic? 

Netypický a dalo by se říct i zcela nepraktický je způsob kódování, který je popsaný v kapitole 

Grafické zpracování na str. 34. Základ tvoří seznam souřadnic podrobných bodů dosud bez 

kódů v textovém tvaru a měřické náčrty pořízené při měření. Seznam souřadnic je importován 

do programu MicroStation a v něm je s pomocí náčrtů pospojován předběžný, pravděpodobně 

neúplný drátový model, který slouží pro lepší orientaci při následném doplňování kódů do 
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původního seznamu souřadnic. Poté je tento doplněný seznam souřadnic načten v programu 

QGIS, kde je z něj pomocí skriptu poskytnutého vedoucím práce vytvořen drátový model. Tento 

model je z programu QGIS exportován ve formátu dxf, který je pro další úpravy načten 

v programu MicroStation. Exportovaný soubor z programu QGIS, obsahující drátový model ve 

formátu dxf, nebyl k BP přiložen, proto byl v rámci oponentského posudku s využitím 

kódovaného seznamu souřadnic v programu QGIS opětovně pořízen a načten do programu 

MicroStation. Tento „meziprodukt“ na první pohled obsahuje značné množství chyb 

spočívajících v nesprávném propojení podrobných bodů. Už ale nedošlo k dodatečné opravě 

kódů v seznamu souřadnic, nýbrž byl opravován přímo drátový model. Výsledný drátový model 

vykazuje po obsahové stránce podstatně méně chyb. Nechybí spojnice bodů K214-K215, 41-66? 

Je spojnice bodů 46-56 správně? Neměla by být vzdálenost mezi body 599-600 a 601-602 

přibližně stejná? Přes body 1 a 7 nevede žádná spojnice, proč jsou měřeny? V práci nejsou 

uvedeny kontroly obsahové ani formální správnosti modelu. Atributová tabulka není příliš 

propracovaná, např. body, jejich čísla a výškové kóty jsou umístěny v jedné vrstvě. Nebyla 

provedena ani kontrola duplicit, model vykazuje duplicitní linie. 

V rámci BP byl v okolí kostela zaměřený i terén, který je prezentován pouze ve formě prostorově 

umístěných bodů. 

V závěru práce je na str. 41 uvedeno: „Využití topologických kódů funguje v mnohých 

softwarech a zabezpečuje tak značné zvýšení rychlosti vyhodnocení naměřených dat.“ Otázka 

zní: „Bylo tomu tak i v případě popsaném v této BP?“ 

Závěr:  

V zadání BP jsou uvedeny 4 zásady pro vypracování, které tato práce splňuje, po formální 

stránce je předložená práce na velmi dobré úrovni. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a 

hodnotím známkou 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 8. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


