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 Bakalářská práce Matěje Štěpánka se zabývá ověřením a doplněním výškového 
bodového pole v k.ú. Lesná. Práce obsahuje 30 číslovaných stran, včetně seznamů. 

 V úvodních kapitolách se autor zabývá budováním a dělením výškových bodových 
polí, nivelačními metodami a druhy nivelací. 

 Vlastní praktická část začíná na straně 24 a končí stranou 27. Obecně by měla být 
teoretická část práce v rozsahu maximálně 1/3 textu, zde je tomu naopak. I když dané téma je 
obsahově dost “útlé“ , bylo určitě v silách studenta tento poměr změnit. 

 Praktická část začíná popisem lokality a informací o nalezených a nenalezených 
bodech. V této části textu schází obrázek s přehledem konkrétních bodů výškového pole. 
V příloze č. 6 Návrh doplnění výškového bodového pole přehled bodů sice je,ale bez 
očíslování, takže čtenář nakonec musí sáhnout po databázi bodů bodů na Geoportálu ČÚZK, 
aby dané body lokalizoval a udělal si představu po kterých trasách byly měřené nivelační 
pořady taženy. 

 Pro ověření výškového bodového pole byly obousměrně měřeny dva nivelační pořady 
o celkové délce 982m. Těmito pořady byla ověřena výška 5 bodů. Proč nebyla ověřena výška 
zbývajících 3 bodů? V dodaném zápisníku chybí údaje o přístroji, datu měření a jménu 
měřiče. V textu práce není vysvětleno proč bylo na bod 521 měřeno boční záměrou. 

 V práci není nijak blíže popsáno vyhotovení místopisů, v jakém software, jaký byl 
použitý mapový podklad. U bodů 540, 541 nově zvolený výřez mapky má menší vypovídací 
hodnotu než původní místopis, u bodu 522 bylo vhodné zvolit pro kresbu detail.V 
místopisech je použita zkratka už nepoužívaného mapového díla SMO-5 (viz. nařízení vlády 
430/2006Sb.) 

 V návrhu nových bodů jsou body celkem rovnoměrně rozloženy po území, otázkou je 
zda student provedl rekognoskaci vlastních míst a vybral vhodné objekty pro umístění značek, 
případně vyloučil nepoužitelné třeba z důvodu zateplení budovy. 

 Vlastní fotodokumentace postrádá označení bodů ve snímku pro rychlou lokalizaci, u 
bodů 1635, 522 dokonce nezbytnou pro nalezení značky. 

 Bakalářská práce Matěje Štěpánka svým objemem a náročností spíše blíží semestrální 
práci než práci bakalářské, student sám neměl snahu svou iniciativou práci nějak obohatit. 
Vzhledem k tomu a výše uvedeným nedostatkům hodnotím práci stupněm 
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