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Pro BSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zaměření pro tvorbu účelové mapy ke kontrole HMmB 

v lokalitě Brno ul. Všetičkova 

Autor práce: Michaela Pavlíková 

Oponent práce: Ing. Michal Kuruc, Ph.D. 

Popis práce: 

Předložená bakalářská práce popisuje tvorbu účelové mapy lokality v ulici Všetičkova v Brně. 
Práce obsahuje 46 stran textu a je doplněna deseti přílohami. Hlavním výstupem práce je 
účelová mapa v měřítku 1 : 500. 

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: 

Po formální stránce neobsahuje práce téměř žádné překlepy a pravopisné chyby. Po technické 
stránce je text psán místy neodborným stylem. Např. na straně 22 je v rámci popisu technologie 
GNSS uvedeno: „…bylo využito měření pomocí metody RTK, která se vyznačuje zpřesněním 
navigační polohy o korekci a ta je určena na základnové desce.“ Není jasné, co je myšleno 
pojmem základnová deska v této souvislosti. 
K práci mám následující připomínky: 

• Na str. 25 je v kapitole o nivelaci psáno o bodech „České jednotné nivelační sítě“, tento 
termín není správný, výškové bodové pole obsahuje body České státní nivelační sítě. 

• V kapitole 5.3 je popsáno ověření přesnosti, jsou zde uvedena kritéria pro 3. třídu 
přesnosti, ovšem není zde zmíněno, k jaké normě je tato informace vztažena. 
Z informací v kapitole 4.2 vyplývá, že jde o ČSN 013410. V tom případě formulace 
uvedených kritérií neodpovídají terminologii této normy. Na str. 33 je uvedeno: „Kritéria 
pro třetí třídu přesnosti jsou daná mezní souřadnicovou chybou uxy = 0,14 m a mezní 
výškovou chybou uH = 0,12 m.“ Termín „mezní souřadnicová chyba“ ani „mezní výšková 
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chyba“ v normě nefiguruje. Jedná se o „kritérium“ uxy a uH, které nesmí přesáhnout 
střední souřadnicová chyba a střední výšková chyba. Z uvedené formulace by mohlo 
vyplývat, že se jedná o mezní hodnoty pro souřadnicové a výškové odchylky. 

• Dále v tabulce 11 na straně 35 neodpovídají některé vypočtené hodnoty uvedeným 
souřadnicím. Např. bod 88 má uveden souřadnicový rozdíl ΔY = 0,050 m, přičemž 
z uvedených souřadnic vychází ΔY = 0,040 m. V případě souřadnicového rozdílu ΔX je 
v tabulce uvedena hodnota ΔX = 0,000 m, ale ze souřadnic vychází 0,010 m. 

• Z jakého důvodu byly počítány souřadnice s přesností na milimetry? Při výše uvedených 
požadavcích na přesnost je obvyklé počítat se souřadnicemi s přesností na centimetry. 
V tabulce 8 na straně 33 jsou uvedeny souřadnice pomocných měřických bodů, přičemž 
všechny mají na třetím desetinném místě hodnotu 0, jsou tedy určeny s přesností 
na centimetry. Podrobné body, které jsou z nich určovány, jsou počítány s přesností 
na milimetry, viz příloha 3. Výpočet souřadnic s přesností na milimetry je nadbytečný 
a při použití uvedeného výpočetního postupu navíc nelogický. 

• Účelová mapa, která je obsahem přílohy č. 8 je zpracována s dostatečnou podrobností. 
Výkres je v důsledku velkého množství výškových kót mírně nepřehledný. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o zpevněný povrch (chodníky, vozovka apod.), doporučil bych 
přesunutí některých výškových kót vzájemně blízkých prvků do netisknuté vrstvy.  

• Z jakého důvodu byla v účelové mapě pro znázornění keřů použita mapová značka pro 
jednotlivý strom? 

Závěr: 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce splňuje zadání v předepsaném rozsahu. 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 19. 6. 2020 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


