
POSUDEK OPONENTA BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Kristýna Koudelková  

Oponent bakalářské práce: Ing. Eva Vacková 

Studentka Kristýna Koudelková předložila k obhajobě bakalářskou práci na téma Město 
Boskovice na mapách - vývoj a perspektivy v rozsahu 48 stran, členěnou na 9 hlavních kapitol. 
Bakalářská práce je dále doplněna o formální náležitosti jako jsou seznam použitých zdrojů, seznam 
obrázků a tabulek, seznam použitých zkratek, seznam příloh a DVD s přílohami. 

Hlavním cílem této práce byla analýza vývoje zákresu města na dostupných kartografických 
dílech a orientační posouzení přesnosti vybraných děl. Autorka popsala zobrazení města Boskovice 
na velkém množství kartografických produktů chronologicky uspořádaných v rámci topografických 
map, katastrálních map, současných komerčních kartografických produktů včetně webových 
mapových portálů, územních plánů a plánů města. Více pozornosti by bylo vhodné věnovat 
korektnímu popisu jednotlivých děl, obzvláště nomenklaturám mapových listů u rozsáhlých mapových 
souborů. 

Významnou částí práce je posouzení přesnosti zákresů města, kterému jsou věnovány bohužel 
pouze čtyři strany textu. V této kapitole postrádám např. ověření identických bodů kontrolními 
oměrnými na mapě/plánu a jejich porovnání s aktuálním stavem v terénu. Bohatší by mohla být 
i interpretace výsledků a jejich zasazení do kontextu tvorby dané mapy/plánu. 

 Autorka v rámci své práce nashromáždila velké množství kartografických produktů, jež jsou 
přehledně uspořádány v Příloze 1 na DVD. Vyjma standardních zdrojů úzce spolupracovala 
i s Muzeem Boskovicka a s Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu 
v Boskovicích.  

Celkově byla bakalářská práce logicky rozčleněna, textová část byla zpracována na základě 
velkého počtu zdrojů. 

K předložené bakalářské práci mám následující dotazy: 

1) Na str. 22 uvádíte: „ZABAGED®… je součástí státního mapového díla …“, z jakého 
titulu? 

2) Na str. 28 uvádíte: „V Příloze 1 uvádím rastrovou podobu katastrální mapy se stavem 
v roce 2004, která byla podkladem pro současnou DKM“. Využilo se při tvorbě DKM 
ještě jiných podkladů? 

3) Proč jste zvolila tisk DKM do *.pdf v barevné mutaci? (opět Příloha 1) 

Pokud studentka zodpověděla výše položené otázky, doporučuji bakalářskou práci k obhájení 
a hodnotím C/2. 
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