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Úkolem bakalářské práce bylo dle zadání vyhotovení účelové mapy jako podkladu pro projekt ve 
vymezeném prostoru lokality Malá Morávka a její následné naidentifikování na stav katastru nemovitostí.  

První věta Úvodu nedává gramaticky smysl ale i tak shrnuje základní zadání objednatele prací (nového 
majitele lokality motorestu). Dále se v textu bakalářské práce však postupně objevují i další požadavky 
investora: na zdokumentování stávajících inženýrských sítí, na vytyčení hranice parcely a vyhotovení GP na 
vyznačení staveb v katastru. Celkové kompletní geodetické zadání bych očekával shrnuté přehledně již v úvodu 
ještě před popisem pořizování a přípravy podkladů. 

V Úvodu autor dále cituje relevantní části stavebního zákona a souvisejících vyhlášek.  
Teoretická část práce není řešena formou samostatných kapitol, ale průběžně doplňuje popis 

jednotlivých technických kroků práce. Vzhledem k praktickému charakteru bakalářské práce je rozsah teoretické 
části dostačující a odkazy jsou odpovídající. 

Následující popis lokality jako turisticky zajímavé oblasti je zbytečně podrobný ale nepůsobí násilně. 
Autor práce již od počátku (v souladu se zadáním) sleduje souběžně dvě linie  - předpisy a pravidla pro 

účelové mapy velkých měřítek (ČSN 01 3410) a pravidla podle vyhlášky č.26/2006 Sb. 
Po technické stránce není k postupu prací připomínek. Pro polohové připojovací měření byla zvolena 

metoda GNSS. Zaměření podrobného bodového pole bylo uskutečněno metodou RTK v síti CZEPOS 
transformací globálním klíčem (TRANSFORM) přijímačem Stonex S9. Kontrola PBPP proběhla zaměřením sítě 
totální stanicí s vyrovnáním MNČ. V přílohách jsou doloženy všechny kompletní výpočetní protokoly. 

Podrobné měření proběhlo standardní tachymetrickou metodou totální stanicí. Autor prokázal znalosti 
základních geodetických činností v terénu a zvládnutí standardního přístrojového vybavení (aparatura GNSS, 
totální stanice). Měření bylo zpracováno podle zvyklostí pro účelové mapy, včetně zpracování výškopisu formou 
digitálního modelu terénu. Pouze bych upřednostnil jiný způsob zobrazení inženýrských sítí (plná čára je 
praktická pouze v digitálním zpracování). 

Na zaměření účelové mapy navázala poměrně rozsáhlá práce v katastru nemovitostí. Autor bakalářské 
práce zde pod vedením ÚOZI zpracoval geometrický plán, který měl uvést do souladu současný reálný stav 
staveb s katastrem nemovitostí. Součástí prací v lokalitě bylo i vytyčení vlastnické hranice. Veškerá činnost je 
zdokumentovaná v přílohách. 

Bakalářská práce je odpovídajícím způsoben členěná a má kvalitní grafickou úroveň. Obsahuje na 
bakalářskou práci neobvykle velký rozsah doložených měřických prací a výpočtů. Přílohy, dokládající řešení 
praktické části práce, jsou věcně správné a kompletní a pokrývají problematiku uskutečňovaných prací.  

Pro zpracování měření a vyhotovení protokolů bylo nezbytné zvládnout teoreticky i prakticky řadu 
programů a geodetických SW systémů: Microstation s nadstavbou MGEO, GEUS (GEUSNET, GEOMETR), 
TRANSFORM a ATLAS DMT).  Autor zvládl prakticky i celou zpracovatelskou linku od pořízení dat, přes jeho 
zpracování až po zdokumentování v protokolech (výpočet, numerická i grafická interpretace výsledků). 

Vzhledem k využití uvedených činností jako podkladů pro projekt, bych očekával, že jedním s výstupů 
bude i „soutisk“ účelové mapy s katastrální mapou (zvláště když už byla předmětem šetření v rámci 
geometrického plánu).  

Otázka:  V protokolu o polohovém vyrovnání sítě (příloha 9) mají aposteriorní střední chyby měřených 
veličin (směrů i délek)  dvoj až trojnásobné  hodnoty oproti apriorním. Vysvětlete příčinu. 

 
Úkoly zadané pro bakalářskou práci pokládám za splněné a doporučuji ji k obhajobě. 
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