
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Iveta Čechovská 

Oponent bakalářské práce: Ing. Jiří Vondrák, Ph.D. 

Autorka předložila práci s názvem „Zaměření lokality „Čertova rokle“ Brno, Lesná“. 

Předložená práce je členěna pouze na čtyři hlavní kapitoly s názvy: Úvod, Teoretická část, 

Praktická část, Závěr. Základní členění práce by mohlo být podrobnější a názvy kapitol 

nápaditější. 

Další handicapem práce je grafická úroveň některých obrázků, zejména obr. 2.3, 2.5, 2.6. 

U uvedených obrázků je patrné, že autorka je sama vytvořila, přesto se inspirovala určitě i 

externími zdroji. Z uvedených citací není přímo patrné jakými, což je rovněž drobná chyba. Je 

třeba ale uvést, že v práci pracuje autorka s citacemi velmi dobře. Práce je co do množství a 

formálního uvádění zdrojů na nadprůměrné úrovni v rámci tohoto typu VŠKP. 

Rovněž grafická úroveň přílohy 5.3 (Geodetické údaje o bodech) je na nízké úrovni. Zde 

lze nalézt i věcná pochybení, zejména v místopisných náčrtech. 

Formální chybou je, že obrázku 3.1 předchází na straně 21 obrázek 3. Pokud bylo potřeba 

zařadit obrázek před již vložené, nebylo lepší stávající obrázky přečíslovat? Podobná situace 

se opakuje i na straně 12. 

Přestože autorka popisuje interpolaci vrstevnic a v poslední větě Závěru píše: 

„Vrstevnicový plán vznikal pomocí lineární interpolace“, měl jsem jako oponent k dispozici 

pouze kótovaný plán bez vrstevnic. Snad v kopii, kterou měl k dispozici vedoucí práce je to 

jinak. 

Práce je čtivá, je z ní patrné, co autorka chtěla vyjádřit a závěry jsou formulovány 

srozumitelně. Poměr teorie a vlastní činnosti autorky je mírně nevyvážen, teoretická část 

obsahuje i pasáže, které se přímo netýkají daného úkolu. Např. pasáže o topografickém 

mapování nemají velký smysl pro mapování v měřítku 1:500. 

Celkově práce působí nedotaženě, zejména proto, že kvalitní text trpí řadou formálních 

pochybení a často velmi špatnou grafickou úrovní obrázků a příloh. Mám pocit, jakoby 

autorka neměla čas nebo motivaci ke kvalitnímu zpracování práce. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě a celkově hodnotím C/2. 

Klasifikační stupeň ECTS: C/2 

V Brně dne 3. 6. 2013  

Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


