
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Vojtěch Hanuš 

Oponent diplomové práce: Prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. 

Diplomant Bc. Hanuš předložil diplomovou práci na téma „Mapa okolí 
Drátenické jeskyně v Moravském krasu“. Jedná se o práci, která měla za cíl 
zaměření lokality okolí jeskyní Drátenická a Výpustek a následné vyhotovení 
podrobné mapy v měřítku 1:500. Výsledek měl být porovnán s archivní mapou 
okolí Drátenické jeskyně z roku 1945. 

 Diplomová práce má celkem 69 stran textu a dalších 56 stran příloh, Volně 
vloženy jsou tři mapy. Celkový počet příloh je 17. Text práce je členěn celkem 
do devíti kapitol. Popisná část se zabývá charakteristikou daného území a 
krasových jevů, souřadnicovými systémy a metodikou podrobného 
polohopisného a výškopisného měření. Vlastní činnost diplomanta je popsána 
v kapitolách 6 a 7, kde se popisují měřické práce v zájmové lokalitě, zpracování 
naměřených dat a tvorba výsledné mapy. Kapitola 8 pak pojednává o postupech 
porovnání výsledků diplomanta s archivním mapovým podkladem z roku 1945.. 
V závěrečné kapitole pak diplomant shrnuje dosažené výsledky a hodnotí je. 

K textu diplomové práce mám následující připomínky a poznámky:  

- str. 26, kapitola 5.1.2 – při GNSS statické metodě měření nejsou využívána 
žádná korekční data,  

- str. 27, kapitola 5.1.2.1 – z citovaných sítí má pouze WAGE charakter sítě typu 
GBAS, nelze ji srovnávat se sítěmi EUREF nebo CZEPOS, které byly zřízeny 
pro jiné účely.  

- str. 32,kapitola 6.1 – technické parametry totální stanice Topcon GPT 3000N 
uvádí mω = 1 mgon nikoliv jako úhlovou přesnost, ale přesnost směru 
měřeného v jedné skupině, 

- v seznamu literatury se neuvádí celá křestní jména autorů, pouze 
jednopísmenné zkratky.  

 Předložená diplomová práce splňuje hlavní požadavky zadání, je též 
přehledně graficky zpracována. Diplomant Bc. Hanuš postupoval metodicky 
správně a dospěl k výsledkům přínosným pro rozšíření mapové dokumentace na 
území Moravského krasu. Doporučuji připustit jeho práci k obhajobě.  
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