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Autorka si pro svoji práci našla poměrně bohatý výběr literatury, se kterým se však ne vždy 

dokázala úspěšně vypořádat. 

 

Práce svědčí o nezkušenosti autorky. Již v anotaci chybně označuje Liesganigovo astrono-

mické stanoviště za excentrické stanovisko. V úvodní části se pak s podivem pozastavuje nad 

tím, že z takového množství trigonometrických bodů byl jeden první. Dále si neví rady 

s odbornými pojmy - píše o určení poledníkového stupně nebo o zaměření poledníkového 

stupně – určovala se délka oblouku poledníkového stupně. 

 

Str. 11: Velmi zvláštně u vysokoškolské studentky oboru geodézie působí poslední odstavec: 

Při úplně jednoduchých měřických pracích, jako je měření plochy pozemku, na němž chceme 

např. stavět dům, porovnáme délky stran pozemku metrem. Úhly, jež jsou stranami navzájem 

svírány, porovnáme se stupněm, který svírá svislice s vodorovnou plochou (???). Zkrátka 

pozemek změříme. …. Při složitějším měření můžeme zaměřit celou zeměkouli. Změříme Zemi 

a budeme překvapeni zázraky vědy. Nevím, co k tomu říci. 

 

Str. 12: Zřejmě překlep v odst. 3.2.1; I. vojenské mapování bylo v letech 1763-1787. 

 

Str. 14: Název kapitoly 4.1 Zaměření rozměru a tvaru Země je nesprávný, rozměry a tvar 

Země se dají určit, nikoli zaměřit. Následující text kapitoly 4.1 je doslovným opisem 

z pramene [14], ovšem s chybami: v předposledním řádku prvního odstavce má být … již ve 

starověku řečtí učenci…, ve druhém řádku druhého odstavce … a J. Cassinim – synem. 

 

Str. 15: Také kapitola 4.2 je doslovně opsána z pramene [14], opět však s chybou. Začátek 

druhého odstavce má být …stupňového měření, nikoliv stupňování.  

 

Str. 16: Autorka by měla vysvětlit, proč se domnívá, že (odst. 4.4) … stupňové měření je 

v dnešní době jednou z nejdůležitějších metod zeměměřické činnosti.  

 

Str. 17: Věta úplně dole a pokračování na str. 18: … věž kaple nevyhovovala zcela, a proto se 

Liesganig s dvěma spolupracovníky rozhodl využít vhodněji položené severní části půdy 

jezuitské hospody v Soběšicích. Odtud, přes onu kopuli kaple na Ostré horce k dalším 



viditelným bodům, zahájil měření. Tímto činem vešly Soběšice do dějin geografie kartografie 

Autorka zde evidentně neporozuměla tomu, že J. Liesganig měl na půdě panské hospody 

v Soběšicích stanoviště pro astronomické měření na Slunce k orientaci spojnice Sv. Kříž – 

hospoda (a tím také k orientaci počátku řetězce), a jednak z rozdílů azimutů a vzdálenosti pak 

mohl vypočítat souřadnice věže kaple Sv. Kříže, tj. počátku řetězce. Dále by autorka měla 

vysvětlit, co mínila pojmem geografie kartografie. 

 

Str. 19: Odstavec o nalezení základů kaple je zmatečný a protiřečí si s textem na str. 29. 

Měřické práce, které vedly k nalezení základů kaple, prováděl ing. Alois Šimek. Použil jednak 

metody zpětného vytyčení bodu z Liesganigových úhlů, jednak vypočtených vzdáleností 

z kartometrických souřadnic bodů, odsunutých z katastrálních map. Dále: základy kaple mají 

tvar maltézského kříže a vnitřní půdorys je osmiúhelník, ne naopak (viz obr. 16 na str. 29). 

 

Str. 32, 33: Autorka zaměňuje smysl slov památný a pamětní. Ten žulový kámen na Ostré 

horce je pamětní. 

 

Str. 36: Odst. 6.2 – Panská hospoda (krčma) sloužila J. Liesganigovi jako astronomické 

stanoviště, nikoli excentrické stanovisko. V této části, pojednávající o autorčině vlastním 

měření, by bylo vhodné aspoň grafické znázornění polygonového pořadu. 

 

Celá bakalářská práce působí dojmem, že její autorka zřejmě neporozuměla dostatečně 

problému geodetických měření. Často si neví rady s odbornými názvy a zaměňuje pojmy. 

Využila (ve velké míře doslovně opsala) řadu pramenů a uvádí i fakta, která s tématem příliš 

nesouvisí (historie Soběšic, historie tzv. panské krčmy apod.).  

Po formální stránce až na pár překlepů je práce včetně příloh zpracována pečlivě. Zda je její 

výsledek přínosem, neumím posoudit. 

Oceňuji čas, který autorka věnovala vypracování své bakalářské práce. 

 

 

Hodnocení oponenta:  E/3 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 10. června 2015                                                                              Ing. Helena Ryšková 

 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


