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Student předložil bakalářskou práci s názvem „Zaměření hranice rozvodí u lokality 

Rakovecké údolí“. Práce obsahuje 37 stran textu a je doplněna pěti přílohami. Cílem bylo 

určení hranice rozvodí Jedovnického a Rakoveckého potoka. 

V teoretické části autor popisuje zájmovou lokalitu z hlediska geografického 

a hydrogeografického. V kapitolách 4 až 6 je popsána vlastní práce studenta, tedy přípravná 

fáze a získávání podkladů, měřické a výpočetní práce a zejména grafické vyhodnocení 

naměřených dat. Práce je psána věcně a jsou zde popsány všechny důležité části zpracování. 

K práci mám tyto připomínky: 

 Na str. 26 jsou výstupy z programů Kokeš 9 a Kokeš 11. Z jakého důvodu byly 

použity dvě různé verze programu? 

 První odstavec kapitoly 5. Měřické a výpočetní práce, ve kterém je pojednáno 

o druhové skladbě lesních porostů, by se více hodil do některé úvodní kapitoly. 

 Na str. 25 je uvedeno, že bylo upuštěno od měření identických bodů. Podle uvedené 

normy ČSN 01 3411 je to jediný způsob, jak ověřit, zda byla dodržena požadovaná 

přesnost mapování. Jak byly stanoveny požadavky na přesnost podrobných bodů? 

 Text kapitoly 2.4 je z uvedeného zdroje převzat doslovně. Dle pravidel citování by 

autor měl přebírat pouze myšlenky a vytvářet vlastní text, případně způsobem 

předepsaným pro tento druh citace.  

 Ve výpočetním protokolu (příloha 3.4) je uvedeno, že měřený polygonový pořad 

překročil mezní hodnotu pro délku pomocného pořadu. Výpočetní program tedy byl 

nastaven tak, že upozornil na nedodržení geometrických parametrů, i když pro účely 

tohoto mapování pravděpodobně nebylo nutné splňovat požadavky katastrální 

vyhlášky.  

 Na str. 10 je uveden odkaz na použitou literaturu [19], ovšem správně má být [21]. 

 Zdá se mi, že vzhledem k rozloze oblasti povodí bylo vykonané měření vysoce 

podrobné, resp. byla vybrána velice specifická oblast, kde se zjišťovala hranice 

rozvodí. Předpokládám, že při určování hranic rozvodí se vychází z výškopisných 

mapových podkladů většího rozsahu. V práci jsem nenalezl vysvětlení, z jakého 

důvodu byla vyšetřována hranice rozvodí pouze v rámci vybrané lokality. 

 

 

 

 



 

Závěrem mohu konstatovat, že student splnil zadání práce v předepsaném rozsahu. K práci 

nemám vážnějších připomínek a doporučuji ji k obhajobě. 
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