
 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 velkého měřítka 

v k. ú. Malhostovice – lokalita Zlámaniny část A 

Autor práce: Terézia Orviská 

Oponent práce: Ing. Richard Kratochvíl 

Popis práce: 

Studentka v této práci provedla zaměření části lokality Zlámaniny v k. ú. Malhostovice. 
Naměřená data zpracovala a na jejich podkladě vyhotovila účelovou mapu zadané lokality. 
Následně provedla testování přesnosti vyhotovené mapy dle ČSN 01 3410  - Mapy velkým 
měřítek - Základní a účelové mapy. Na měřických pracích spolupracovala se studentkou Máriou 
Ondrekovou. 
Studentka zvolila pro vyhotovení účelové mapy lokality vhodné měřické a výpočetní postupy. 
Součástí odevzdané práce jsou měřické náčrty, přehledné náčrty měřické sítě a bodů použitých 
pro testování mapy, výkres s účelovou mapou a tři výkresy kontrolních profilů. K práci je také 
přiložen soubor z programu Atlas DMT, ve kterém byly vygenerovány vrstevnice. 

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 následující připomínky a dotazy: 
1. V kapitole 2. Lokalita mi přijde z větší části nadbytečná podkapitola 2.1. Popis obce. 

Naopak mi tam chybí obrázek, kde bude zobrazena poloha zájmové lokality vůči obci 
Malhostovice. Z obrázků 2 a 3 není poloha lokality zcela patrná. Dále postrádám 
informaci o rozloze zájmové lokality. 

2. V podkapitole 3.1. Delenie map studentka uvádí rozdělení map podle měřítka. Dokáže 
vysvětlit, proč nejsou mapy v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 10 000 zahrnuty do této 
klasifikace? A jaký je původní zdroj této informace, protože přednáškové texty doktora 
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Kalvody to nejsou. 
3. Co studentka myslí touto větou: „GNSS prijíma informácie a pracuje s európskym 

systémom ETRS89 a ďalej v zariadení v priebehu merania Transformačný modul spresnenej 
globálnej transformácie Trimble 2018 (verzia1.0) sprostredkováva spresnenú globálnu 
transformáciu pre prevod údajov z ETRS89 do S-JTSK a Bpv“? 

4. Jaké jsou měřené veličiny u prostorové polární metody, polární metody a rajonu? Jaké 
jsou rozdíly mezi těmito metodami? 

5. Ke kapitole 4.3.1. Technológia GNSS by mohlo být mnoho připomínek. Např.: 
o Jako primární zdroj informací je tu uvádění text od prof. Štronera, který není 

datovaný, ale podle obsahu textu bych je publikaci datoval někdy k roku 2012. 
Z toho plyne neaktuálnost některých informací. 

o Popis metod měření s GNSS je nadbytečný, stačilo by popsat pouze metodu 
RTK, kterou studentka použila při měření. 

o V posledním odstavci podkapitoly studentka uvádí, že zvolila dobu záznamu u 
metodou RTK 30 sekund a tím zabezpečila, že změřila požadovaných 5 
záznamů. Jaký byl časový interval mezi jednotlivými záznamy? 

6. Na str. 31 se studentka zmiňuje o bodech měřické sítě první generace. Nikde už 
neuvádí, jestli byly nějaké body druhé generace. Co je tím přesně myšleno? 

7. Na str. 31 studentka uvádí „Meranie bolo vykonané v súlade s technickou normou ČSN 01 
3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy [6] a ČSN 01 3411 Mapy velkých 
měřítek – Kreslení a značky [9]“. Jaké měřické postupy stanovuje norma ČSN 01 3411? 

8. Z jakého důvodu se studentka rozhodla do polohového vyrovnání sítě nezahrnout dva 
zhušťovací body, na které prováděla orientace? V textu to není nějak zmiňované.  

9. Dále v práci nejsou nikde uvedeny parametry vyrovnání. Jaké studentka zvolila apriorní 
střední chyby do vyrovnání? Protože poměr aposteriorní a apriorní střední jednotkové 
chyby značí, že přesnost svého měření nadhodnotila. 

10. Přiložený měřický zápisník není upraven do finální podoby tak, aby bylo možné celý 
výpočet zrekonstruovat bez zásahu do zápisníku měření. 

11. Ve výkresech profilů nesouhlasí měřená délka od počátku profilu s uváděným 
staničením. 

12. Samotná účelová mapa je vyhotovená podle interního pokynu pro tvorbu účelových 
map. Mapa neobsahuje atributové a topologické chyby. Mapě lze vytknout nadužití 
technických šraf, které jsou někde použity i nelogicky nebo s opačnou orientací, např. 
krátká brázda přibližně uprostřed lokality. 

Závěr: 

Přes výše uvedené připomínky a po zodpovězení dotazů, doporučuji práci k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D / 2,5 

Datum: 4. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


