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uvedená bakalá skápráce spl uje požadavky uvedené v zadání, použité postupy a metody
mě ení a zpracování odpovídají současn;m moderním technologiím v oboru geodézie a
kartografie, teoretická část je na Srozumitelné, odpovídající rovni,

zvolené postupy ešení rikolu jsou správné, potvrzují v praxi již ově ené postupy prací p i
mapování, ovšem v p ípadě konkrétního zemí s bujnou zelenía obstrukcemi vysok; ch budov
se striktní metoda GNSS v celém rozsahu dodržuje velmi těžko, což je v závěruuvedeno'

q sledné závěry ve valné většině reprezentuj ívychozi mě ická data. V mě ické praxi by
ovšem těžko uspěla konstatovánítypu: ''v lokalitě bylo množství obtížně zapamatovateln; ch
nemě iteln; ch bod ''. V části zhodnoceni arozboru p esnosti chybí podrobnější popis
použitych vzorc a jejich zd vodnění,

text práce je psán formou srozumitelnou a dostatečně spl uje podmínky zadáni. Zarážejici je
však jazyková rove pisatelky. V textu je množství pravopisnych chyb (shoda podmětu s
p ísudkem - íly, ''data byly uloženy''), zl<ratky typu ''.txt'' místo ''textovy formát'' ad. Z
hlediska čitelnosti textu také nep sobí p íznivě témě qhradní použitip íčestí trpného - ''bylo
mě eno, zvoleno, p evzato, uloženo, vytvo eno'' místo minulého času prostého,

grafická rirove textové části je na dobré rovni, jakož i použitá fotografická dokumentace,
tabulky a grafy. V ričelové (technické) mapě je však vhodnější - pro zvyšení p ehlednosti -
použití rozdí|nych font a tloušt'ky písma pro popis vyšek' označení pevnych bod , popisy
povrchri i nántl ulic. Pokud jsou v legendě uvedeny jen značky rozdílné od ČSN, mělo by to
byrt zdtrazněno. Celkově by rirovni vysledné mapy prospělo domě ení polohopisu klasickou
metodou tachymetrie v místech, kde metoda GNSS selže.
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Klasifikační stupnice

Klas. stupe ECTS A B C D E F
Číselná klasiťrkace I 1,5 2 )5 3 4

Podpis


