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Diplomant předložil diplomovou práci s názvem „Tvorba digitálního modelu terénu zadané 

části lokality Jedovnice“. Práce obsahuje 63 stran textu a je doplněna devíti přílohami. 

V teoretické části je pojednáno o tvorbě digitálních modelů terénu a způsobech zpracování 

dat. V páté kapitole autor popisuje zadanou lokalitu a v šesté kapitole je popsána vlastní práce 

diplomanta, především tvorba digitálního modelu terénu. 

Po grafické stránce je práce na dobré úrovni. Z  hlediska jazykového práce neobsahuje 

mnoho pravopisných chyb a překlepů. 

Po odborné stránce mám k práci následující připomínky: 

 V textu práce nejsou v dostatečné míře uváděny odkazy na použitou literaturu, 

většinou chybí také odkazy na obrázky v textu. 

 Na straně 33 je uvedena definice zkratky TIN, přičemž je již tato zkratka definována 

na straně 15. Navíc se tyto dvě definice mírně liší. 

 Výtisk prvního vyhotoveného mapového listu Účelové mapy (příloha č. 2) se přesně 

neshoduje s elektronickou podobou na přiloženém CD. V elektronické podobě 

neodpovídají značky podrobných výškových bodů 9.12 pozicím desetinné tečky 

výškových kót, ale tyto kóty jsou posunuty. Kromě toho mám k výkresům následující 

připomínky: 

 V legendě je uveden popis „vrstevnice hlavní“ namísto „vrstevnice základní“. 

Na straně 44 jsou dokonce základní vrstevnice označeny pojmem „normální 

vrstevnice“. 

 V některých místech se průběh vrstevnic výrazně mění způsobem, který 

neodpovídá průběhu vyplývajícímu ze zaměřených podrobných bodů. Vznikla 

neopodstatněná zakřivení vrstevnic v místech, kde je terén rovnoměrný. 

 V práci není dostatečně upozorněno na vyhotovené přílohy. Některé z nich nejsou 

v textu zmíněny vůbec. Jiné přílohy nejsou označeny číslem přílohy. U vícestranných 

příloh nejsou očíslovány jednotlivé listy. 

 V příloze č. 3 Profily chybí některé základní náležitosti, např. tabulka s uvedením 

druhu povrchu a názvem katastrálního území, kóta srovnávací roviny, popis apod. 

Navíc v práci chybí přehled profilů, takže není jasné, ve kterých místech byly profily 

měřeny. 

 

 



Výsledky předložené práce se mi zdají mírně rozporuplné. Některé části textu v teoretické 

části obsahují zajímavé a odborné informace, ovšem ty nejsou nijak použity a zmíněny při 

popisu jednotlivých programů v praktické části. Některé přílohy považuji za zdařilé, naopak 

u některých příloh chybí podstatné náležitosti. 
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