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 Studentka Lucie Endlicherová měla v rámci své bakalářské práce za úkol vytvořit 
účelovou mapu v programu Kokeš. 

 V úvodu je popsáno vlastní zadání a objasněna struktura textu práce. 

 První kapitola je věnována účelovým mapám – definici, rozdělení a náplni. 

 Ve druhé kapitole je popsána lokalita měření – městská část Brno-Chrlice. 

 V kapitolách 3-7 se autorka věnuje dostupným podkladům, přístrojům použitým 
k měření a metodám měření. V závěru je pak popsána rekognoskace bodového pole a její 
výsledky. 

 Vlastní měření je obsahem kapitoly 8, popis výpočetních prací, včetně vyrovnání sítě 
v programu Groma je obsahem následující kapitoly. 

 Ověření přesnosti polohopisu a výškopisu je věnována kapitola 10. 

 Nosnou částí práce je kapitola 11, kde je popsána tvorba účelové mapy v programu 
Kokeš. Studentka vytvořila vlastní tabulky barev, čar a symbolů, tak aby kresba co nejvíce 
odpovídala předpisu JMP a.s., který je určen pro kresbu v programu Microstation. Vlastní 
tabulky pak sloužily pro tvorbu tabulky expert, která byla vytvořena poprvé v rámci doposud 
obhájených prací s tématem Kokeš. 

 Dále se autorka věnuje podrobně specifikům vlastní kresby v Kokeši, popsána je i 
automatická kresba bodových prvků na základě kódů zaznamenaných při měření v terénu, 
které byly použity v části výkresu. Velmi podrobně jsou také popsány topologické a 
atributové kontroly, problémy které se objevily a způsoby jejich řešení. 

 Výškopis s vrstevnicemi byl vytvořen v programu Atlas a dále před importem do 
Kokeše ještě upravován v programu Microstation. 

Ve své bakalářské práci Lucie Endlicherová prokázala zvládnutí zadaného tématu, 
v kterém musela řešit i některá témata, která jsou náplní až magisterského studia – tvorba 
tabulek v Kokeši, tvorba vrstevnic v ATLASU, kódování kresby. Konzultací využívala 
průběžně, pozitivně především hodnotím schopnost dořešit problémy, které se objevily. 
Vzniklá mapa z hlediska správnosti atributové struktury a topologické čistoty kresby 
odpovídá požadavkům současné praxe. 

 

 Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím : 
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V Brně dne 6. 6. 2013 ................................................... 
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