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Pro BSP SI, GK, ME 
 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Předprojektové zaměření trasy vedení nízkého napětí 

Autor práce: Tereza Mahdalová 
Oponent práce: ing. Daniel Mrázek 

Popis práce: 

Autorka se zabývá předprojektovým zaměřením trasy vedení nízkého napětí pro projektanta na 
území, kde funguje projekt Jednotné digitální mapy Zlínského kraje (JDTM ZK). Jedná se prakticky  
o zaměření skutečného stavu povrchové situace uliční čáry v Pašovicích na Moravě. Kromě specifik 
tvorby JDTM ZK se autorka dále zabývá i tvorbou výkresů pro projekční účely dle platných směrnic 
firmy E.ON Česká republika, s.r.o.. 

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: 
Ke kapitole 1.1. bych doplnil, že obdoba projektu JDTM ZK již funguje i na kraji Plzeňském, Karlovarském a 
Libereckém. Na těchto územích fungují Digitální technické mapy (DTM DMVS), udržované správcem 
datového skladu, kde pro zhotovitele (geodeta) platí podobný princip práce při pořizování a práci s daty. 
Autorkou zmiňovaný výčet území se týká pouze projektu Technická mapa, spravovaným firmou GEOVAP, 
spol. s r.o. 

Kapitola „6. Zpracování naměřených dat“ má pro čtenáře této práce trochu zmatečné uspořádání 
(pojmenování) podkapitol. Po provedení výpočtů měření se zpracování dělí na tvorbu polohopisné kresby 
pro účely JDTM ZK, jejíž součástí je akceptační protokol. V druhé části pak na tvorbu elektro inženýrských 
sítí, zpracované aplikací ProGeo. Tato aplikace je nadstavbou platformy Bentley a obsahuje potřebný datový 
model firmy E. ON Česká republika, s.r.o. pro tvorbu, kontrolu a editaci dat. Vždy se jedná o zvlášť soubory. 

Na straně č.34 není uvedená směrnice (odkaz) pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického 
zařízení pro elektro a zemní plyn od firmy E. ON Česká republika, s.r.o. 
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V příloze č.7.1. (resp.7.2.) Přehled kladů měřických náčrtů – autorka uvádí počet kladů 6 (použitá čísla 1-6). 
V přehledce i přílohách je ale jen 5 náčrtů. 

Pravopisné chyby:  

Stránka č.19 – předpokládám, že mělo být uvedeno „totální stanici“. 

 

Stránka č.27/28 – zkomolený název firmy. 

 

 

Závěr: 
Na první pohled se nejedná o náročné téma bakalářské práce, kterým je zaměření skutečného stavu 
povrchové situace uliční čáry pro projekt. Tato práce je ale specifická tím, že je na území Zlínského kraje, 
kde od roku 2003 funguje projekt JDTM-ZK. Právě těmito specifiky měření i tvorby výkresů se autorka práce 
zabývá. V práci tento princip a jednotlivé kroky správně a srozumitelně popisuje. 

 

Měření bylo provedeno technologií GNSS s dodržením požadované 3. třídy přesnosti. Na 118 bodech bylo 
provedeno také kontrolní měření, které u všech bodů potvrdilo dodržení kritéria polohové i výškové 
přesnosti. S ohledem na časté „prostory chyb JDTM ZK“ v této lokalitě, bylo měření provedeno správně 
v rozsahu celého zájmového území, nejen tedy doměřením chybějících prvků. 

 

Celkově k této práci nemám žádnou zásadní připomínku a líbí se mě její grafické zpracování. Práce má 
všechny potřebné náležitosti. 

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 31.5.2019 Podpis oponenta práce:  


