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 Student Petr Zoubek měl v rámci své bakalářské práce za úkol vytvořit účelovou mapu 
v programech Microstation a MGEO. 

 V úvodu je popsáno vlastní zadání práce a lokalita, kde probíhaly měřičské práce. 

 Kapitola 2 je věnována přípravným pracem, jsou zde také stručně popsány použité 
měřičské přístroje. 

 Třetí kapitola obsahuje popis měřičských sítí a základních metod určených k určení 
souřadnic a výšek bodů bodového pole. 

 Vlastnímu měření v terénu je věnována 4. kapitola, zpracování měřených dat pak 
následná 5. kapitola. 

 Nosná část práce je v kapitole 6, kde je popsána tvorba účelové mapy v programech 
Microstation Powerdraft V8i a MGEO 11, které jsou druhým rokem zaváděny do výuky. 
Student vytvořil v MGEU projekt a datová model na základě upravené směrnice JMP a.s.. 
Dále pracoval s databází bodů, čímž se práce v Microstationu přiblížila práci ve 
specializovaných geodetických programech typu Kokeš nebo Geus. Během práce byly 
v rámci databáze k bodům připojeny informace o datu a způsobu určení jednotlivých bodů, 
body určené oměrnýni a konstrukčními oměrnými měrami navíc dostaly speciální interval 
čísel bodů. 

 V rámci kresby byla také v části výkresu vyzkoušena automatická kresba bodových 
prvků na základě kódů zaznamenaných při měření v terénu. 

 Výškopis s vrstevnicemi byl vytvořen v programu ATLAS. V rámci závěrečných 
úprav byly pak provedeny topologické kontroly. 

 Ve své bakalářské práci Petr Zoubek prokázal zvládnutí zadaného tématu, v kterém 
musel řešit i některá témata, která jsou náplní až magisterského studia – tvorba projektu 
v MGEU, tvorba vrstevnic v ATLASU, kódování kresby. Konzultací využíval hlavně 
v závěrečných měsících před odevzdáním práce. Vzniklá mapa z hlediska správnosti 
atributové struktury a topologické čistoty kresby odpovídá požadavkům současné praxe. 
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