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Bakalářská práce se věnuje revizi výukového bodového pole v lokalitě k.ú. Jedovnice. Úvodní
kapitoly jsou zpracovány na 4 stranách, teoretická část na 7 stranách a praktická část na 13
stranách. Teoretická část vychází z Vyhlášky č. 31/1995 Sb. a Vyhlášky č. 26/2007 Sb.
Praktickou částí se prolíná Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod. Práce obsahuje
5 tištěných příloh a CD.

K práci mám následující připomínky:

1. Student povrchně popisuje podklady, ze kterých vychází. Přebírané bodové pole je
technický podklad a patří do seznamu zdrojů bakalářské práce. Řešené bodové je vedené
formou GlSu s průběžnou aktualizací. Z uvedeného důvodu je důležitý i okamžik, ke kterému
je revize vztažena. Lze konstatovat, že student provedl revizi neznámého a pravděpodobně i
neaktuálního stavu bodového pole.

2. Student rozlišuje tři stavy bodů tj. bez závad, zničen a nenalezen. U nenalezených bodů dle
oměrných měr mělo být provedeno jejich vytyčení a následně rozhodnutí o existenci bodů.
Revize bodového pole tak u přibližně 13 bodů nebyla dokončena.
3. Mezi výsledky práce patří rovněž testování homogenity bodového pole. Bylo změřeno 13
délek mezi body bodového pole. Tento přístup testování podrobného bodového pole je
chybný. V práci není ani žádné bližší vysvětlení. Vzniká zde rozpor na straně 14 a 27
vlastního textu bakalářské práce a odstavce 12.12 přílohové části Vyhlášky č. 26/2007 Sb.
4. Mezi hlavní výstupy práce patří přehledný náčrt bodového pole s rozlišením bodů
bodového pole podle typu stabilizace a třech stavů výsledků revize a dále přehledný náčrt
obsahující zákres pouze nově navržených bodů.
Jako výsledek revize bodového pole této práce si však představuji projekt bodového pole se
zákresem původního stavu (černě) a výsledků revize tj. změn a návrhu nových bodů
(červeně).
Jelikož po revizi bodového pole již neproběhlo fyzické doplnění bodového pole, měl být
přehledný náčrt podrobného polohového bodového pole zpracován jen ve fiktivní podobě
s náležitostmi Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod. Důraz bych kladl na
rozlišení bodů dle metody určení a vyznačení určujících záměr.

5. Pro všechny nalezené body bodového pole jsou zpracovány na podkladě stávajících
geodetických údajů nové geodetické údaje. V 8 případech došlo ke změně situace a ve dvou
ke změně vyhledávacích měr. U bodů 4001 až 4014 mohl být uveden rok zřízení bodů.

6. Bod 836 byl určen roku 2009, bod 833 byl určen roku 2012 a nemá platné souřadnice. Bod
630 v roce 2013 existuje. V poznámce GlSu bodového pole je uvedeno, že je pod štěrkem.

7. V oznámení závad a změn na bodech je špatně zařazení bodů 515, 532, 609, 635, 695, 697,
706, 715, 750, 762,776 a 4003 ve sloupci NALEZEN.
8. Seznam souřadnic bodového pole neobsahuje výšky pro body, u kterých byla výška určena.
Není tedy soulad s geodetickými údaji.



Pozitivně hodnotím fotodokumentaci bodů bodového pole a výsledky revize souhrnně
prezentované výsečovými grafy samostatně pro jednotlivé typy stabilizacÍ. Po grafické a
stylistické stránce je práce v pořádku. Rozsah textové části však považuji za podprůměrný.

Teoretický základ bakalářské práce dle literatury stěžejně vychází z platné legislativy.
Z uvedeného důvodu připomínky k práci považuji za závažné.
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