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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zaměření části údolí potoka Lubě (k. ú. Malhostovice, Skalička, 

Nuzířov)  

Autor práce: Michal Jirásek 

Oponent práce: Ing. Tomáš Volařík, Ph. D. 

Popis práce: 

Práce popisuje tachymetrické zaměření lokality pod Paní horou v blízkosti obce Malhostovice. Text 

práce je členěn do 8 kapitol. Kapitoly 1 až 3 obsahují úvod, popis lokality a použité metody měření. 

Kapitoly 4 až 8 popisují měřické a kancelářské práce, tvorbu DMT, kontrolní činnosti a závěr.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☒ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

K práci mám následující připomínky, které by měl autor při obhajobě vysvětlit: 

 

1. Na str. 12 autor popisuje použitou metodou RTK. V textu i popisku obrázku č. 3 uvádí pojem 

virtuální referenční stanice, i když je zcela jasné, že myslí fyzické referenční stanice. Co je 

tedy virtuální referenční stanice? 

2. Autor práce v technické zprávě uvádí, že měření proběhlo ve dnech 31. 5. až 9. 6. 2018, tedy 

10 dní. V textu práce uvádí, že se měřilo dva dny 31. 5. a 1. 6. Celkem bylo v lokalitě o 

rozměrech cca 100 krát 100 metrů změřeno 220 podrobných bodů, což je cca 100 bodů za 

den. Rozumím jisté nezkušenosti autora a tomu, že byla lokalita zarostlá vegetací, ale i tak 

je to poměrně neproduktivní. Kolik dní tedy probíhaly měřické práce? Proč se autor rozhodl 

pro takto malou část lokality? 

3. Na str. 23 autor popisuje digitální model terénu jako funkci 3 proměnných a dále, že ke každé 

dvojici rovinných souřadnic x, y existuje množina souřadnic z. Je to skutečně v případě 



 Fakulta stavební VUT  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno 

2 / 2 

použité technologie modelování terénu tak, jak autor uvádí? Co je myšleno v literatuře 

uváděným pojmem 2.5D? 

4. V kapitole 7 autor zmiňuje kontrolní profily a dále na str. 28 testování přesnosti. V odstavci 

je uvedeno, že „v kontrolním měření … byly odhaleny hrubé chyby“. Dále je uvedeno, že 

testování přesnosti splňuje požadované kritéria, ale není dostatečně vysvětleno, jaké hrubé 

chyby a jak testování přesnosti dopadlo v konkrétních číslech, což vzbudilo zájem oponenta. 

Dle přílohy 7_Testovani_H.xlsx výškové odchylky nebyly nikterak velké vzhledem k povaze 

terénu. Co je tedy myšleno hrubými chybami? 

5. Výsledná mapa obsahuje trochu polohopisu a hodně výškopisu. Více polohopisných prvků 

v lokalitě jistě nebylo, ale vrstevnice vypadají poněkud zvláštně. Zejména na štěrkové cestě. 

V jižní části u kapličky mohly být použity doplňkové vrstevnice. Někde vrstevnice končí na 

linii cesty. Další vrstevnice správně prochází cestou, ale průběh napovídá velký příčný spád 

cesty, přičemž výšky na obou stranách cesty jsou shodné. Jak byly vrstevnice tvořeny? 

6. V závěru autor píše, že by svou práci zhodnotil jako svědomitou a pečlivou. To může být 

pravda, ale proč v textu práce autor několikrát uvádí výskyt hrubých chyb a nakonec napíše 

do závěru tuto větu? 

Závěr: 

Předložená práce kompletně dokumentuje provedené činnosti a tvorbu výsledné mapy. Autor mohl 

věnovat více času měřickým pracím a lépe vysvětlit a popsat tvorbu vrstevnic a testování přesnosti. 

Nicméně autor prokázal schopnost samostatné geodetické činnosti v terénu i v kanceláři a výsledná 

mapa dobře vystihuje danou lokalitu. Stylisticky někdy autor používá nevhodné formulace, ale nijak 

tím nesnižuje kvalitu práce, byť je to velký prostor pro zlepšení. Práci doporučuji k obhajobě a 

hodnotím 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 4. 6. 2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


