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

1 / 2 

Pro NSP SI, GK, ME 
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Vyhotovení mapových podkladů areálu Metra v Blansku 

Autor práce: Bc. Roman Chaloupka 

Oponent práce: Ing. Jiří Hovorka 

Popis práce: 

Diplomová práce popisuje jednotlivé etapy tvorby účelové mapy v areálu společnosti Metra 
Blansko. V areálu se kromě budov a obslužných komunikací nachází průmyslová zařízení a 
produktovody, které zvyšují náročnost geodetického zaměření. 
Postup prací je přehledně a chronologicky rozepsán a doplněn o odkazy na normy a návody, 
podle kterých proběhlo mapování a zpracování výsledné dokumentace. Účelová mapa 
v měřítku 1:250, souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv je připravena jak 
v tištěné verzi, tak v digitální podobě. Pro správce areálu je také připravena uživatelsky 
efektivní a efektní verze ve volně dostupném programu Google Earth Pro. 
 

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 ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Odborná úroveň práce je na výborné úrovni. Jednotlivé kroky práce jsou podloženy 
relevantními podklady.  
Pro účely práce byly použity vhodné metody zahrnující měření s totální stanicí, aparaturou 
GNSS, pásmem a metrem. Zpracování naměřených dat proběhlo automatizovaně 
v geodetických programech, které umožnily vyrovnání měřické sítě, vykreslení kódované 
kresby a export do Google Earth Pro. 
Diplomová práce byla zpracována podle dohodnutých norem a návodů. 
Textová část je srozumitelná a věcná. Grafická úprava účelové mapy je přehledná. 
Práce splnila všechny požadavky zadání. 
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Připomínky a dotazy k práci: 

Jak jste během měření metodou RTK kontroloval kvalitu pořizovaných dat? 
 
Jak jste zvolil míru detailu, který bylo potřeba zaměřit? 
 
Při měření pomocí totální stanice jste používal metodu délkového odsazení. Jak jste tyto 
hodnoty zpracoval pro výpočet podrobných bodů? 
 
Jak byste vysvětlil odchylky mezi Vaší účelovou mapou a katastrální mapou? 
 
Jak byste účelovou mapu doplnil o informace o podzemních sítích? 
 
 

Závěr: 

Diplomovou práci hodnotím jako velice kvalitní, oceňuji hodně kontrol, které byly během 
celého jejího průběhu provedeny. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: A / 1 

Datum: 3.6.2019 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


