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Tématem bakalářská práce Ing. Kláry Vozdové byla aktualizace GIS účelové sítě FAST 
v lokalitě Dolní Morava.  
Dle zadání práce měla studentka aktualizovat stávající GIS aplikaci tak, aby odpovídala 
aktuálnímu stavu bodového pole. Dostala přitom na výběr zda zachová původní prostředí 
aplikace, kterým byla Geomedia, či zda ji přepracuje do prostředí ArcGIS.  
Studentka se na základě studia podkladů rozhodla, že místo aktualizace původní aplikace 
vytvoří aplikaci zcela novou a to v prostředí ArcGIS. Toto rozhodnutí zcela jistě zefektivnilo 
její práci a umožnilo, aby výsledný produkt dosáhl mnohem vyšší kvality, než jaké by se dalo 
dosáhnout pouhou aktualizací aplikace původní.  
Předložená práce dokazuje, že studentka pochopila všechny důležité zásady tvorby GIS 
bodového pole. Textová část práce podrobně popisuje dílčí kroky tvorby dané GIS aplikace, 
od analýzy podkladů, přes volbu metod a prostředků až po popis výsledného produktu. 
Studentka již při návrhu aplikace myslela na její budoucí údržbu a aktualizaci, což je velice 
důležité z hlediska jejího dlouhodobého využívání. Výsledný produkt je tedy plnohodnotnou 
GIS aplikací, která muže a pravděpodobně i bude sloužit pro dlouhodobou správu bodového 
pole v dané lokalitě. 
Práce je psána odborným a přitom srozumitelným jazykem, neobsahuje zjevně chyby 
jazykového ani věcného rázu.  
K práci pouze několik připomínek: 

1) Očekával bych, že kapitoly v práci tohoto typu budou číslovány.  
2) Dle seznamu příloh na str. 10 je příloha P2 pouze elektronická a má být na přiloženém 

USB disku. Žádný takový disk však součástí práce není. Elektronické přílohy jsem si 
musel vyžádat od vedoucího práce.  

3) Na tištěné přílohy je v obsahu této přílohy odkazováno prostřednictvím čísla stránky. 
Na žádném listu tištěných příloh jsem však číslo stránky neobjevil.  

4) Nepochopil jsem poznámku o chybějící výšce bodů v případě, že jejich poloha byla 
určována ruční GPS (str. 24 nahoře). Jelikož se jednalo o nivelační body, dala se jejich 
výška dohledat v nivelačních údajích a nebylo tedy nutné ji odhadovat z výšek 
sousedních bodů. 

5) Nejsem spokojen s kvalitou georeferencování mapových listů topografické mapy 
1:25 000. Na obr. 8 přílohy P1 „Dolní Morava-nivelační pořady-sever“ je vidět cca 
50-ti metrové vzájemné posunutí mapových listů na jejich styku.  

V souhrnu považuji předloženou bakalářskou práci za velice zdařilou a hodnotím ji stupněm 
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V Brně dne  11. června 2016     ______________________ 
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