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Studentka Andrea Halajová obdržela bakalářskou práci ryze praktického charakteru : 
„Tvorba účelové mapy v systému Microstation„.Celá práce obsahuje celkem  40 stran textu, 8 
kapitol a 15 příloh na 40 stranách a 2 volné přílohy. V kapitole č.1. se bakalářka věnuje  
poněkud více než stručně popisu lokality. Kapitoly č.2.3.4. bakalářka nazvala „ Teoretická 
část“. V této kapitole opisuje až zbytečně obsáhle použité měřické metody. „Praktická“ část je 
obsahem kapitol č.5.6.7. a 8. Následuje závěr a obvyklý výčet seznamů. K předložené 
bakalářské práci mám tyto připomínky : 
                       1, Popis lokality je až příliš stručný, prakticky 8 řádků. 
                       2, Kapitola 4.2. je poněkud chaoticky vysvětlená 
                       3, Kapitola 5. Přípravné práce – opět více než stručná 
                       4,Vobr.8,9,10, není popsáno o jaký typ přístroje se jedná.                                                            
                       5, Seznam použité literatury je příliš skromný a zahrnuje i  zdroje www. 
                       6, Považuji za zbytečné uvádět ukázky dialogových oken ( obr. 11,12.) 
                       7, Obr.13. není ukázkou výpočtu souřadnic , ale Seznam souřadnic ! 
                       8, Seznam příloh : 
                                                 a, Příloha č. 1, chybí podpis vyhotovitele. 
                                                 b, Příloha č. 2, proč jsou uváděny dle mého názoru všechny       
                                                 nivelační zápisníky, nestačila by pouze ukázka ? 
                                                 c, Příloha č. 15, vysvětlete  atypické barevné vyhotovení 
                              d, Vrstevnice jsou poněkud zajímavé – tvorba ? 
                       
 
Závěrem mohu vyzdvihnout ještě jeden poznatek z předložené bakalářské práce. Místopisy 
pomocných měřických bodů ( viz. Příloha číslo 14 ), jsou dokonale vyhotoveny. Mohu 
konstatovat, že jsem se u studentů s tak kvalitními místopisy roky nesetkal. Celá předložená 
bakalářská práce svědčí o zaujatém pracovním nasazení, které bakalářka řešení zadání 
věnovala. Zaměřená lokalita je poměrně rozsáhlá a je velice členitá. Zaměření lokality bylo 
rozhodně náročné jak na čas , tak i na odborné znalosti mapovacích prací. 
Předložená bakalářská práce zcela splnila zadání a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 
ji hodnotím stupněm :                           
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