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Student Marek Syč měl v rámci své bakalářské práce za úkol vytvořit účelovou mapu 

v programu Kokeš. 

V úvodu je popsáno vlastní zadání a objasněna struktura textu práce. 

První kapitola je věnována účelovým mapám – definici a rozdělení. 

Ve druhé kapitole je popsána lokalita měření – areál kolejí Pod Palackého vrchem. 

V kapitolách 3-4 se autor věnuje dostupným podkladům, rekognoskaci terénu, přístrojům 

použitým k měření a metodám měření.  

Obsahem páté kapitoly jsou výpočetní práce včetně vyrovnání sítě v programu Groma. 

Šestá kapitola je věnována testování přesnosti souřadnic a výšek. 

Nosnou částí práce je kapitola 7, kde je popsána tvorba účelové mapy v programu Kokeš. 

Student vytvořil vlastní tabulky barev, čar a symbolů, tak aby kresba co nejvíce odpovídala 

předpisu JMP a.s., který je určen pro kresbu v programu Microstation. Vlastní tabulky pak 

sloužily pro tvorbu tabulky Expert, která umožňuje kresbu bez atributových chyb. Student 

také na malé části lokality vyzkoušel automatické generování kresby dle zaznamenaných 

kódů. Na výsledné kresbě pak byla provedena atributová a topologická kontrola. 

Výškopis s vrstevnicemi byl vytvořen v programu Atlas a dále před importem do Kokeše 

ještě upravován v programu Microstation. 

V závěrečné kapitole pak autor krátce hodnotí provedené práce a dosažené výsledky. 

Ve své bakalářské práci Marek Syč prokázal v uspokojivé míře  zvládnutí zadaného 

tématu, v kterém musel řešit i některá témata, která nejsou náplní  bakalářského studia – 

tvorba datového modelu v Kokeši, tvorba vrstevnic v ATLASU, kódování kresby.  Konzultací 

využíval až v závěrečném období před odevzdáním práce, proto některé výsledky i text práce 

utrpěly špatným časovým rozvržením. Práci přesto doporučuji k obhajobě a hodnotím : 

 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2.5 

 

V Brně dne 9. 6. 2016 ................................................... 
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