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Studentka Veronika Oboňová předložila bakalářskou práci na téma „Zaměření areálu 
kostela sv. Kateřiny v Ketkovicích“. Práce obsahuje 31 stran textu a je doplněna 12-ti 
přílohami. Těžiště práce tvoří výkresová dokumentace zaměřeného kostela, která byla 
vyhotovena v rámci této práce. 

K práci mám následující připomínky: 

• V tabulce č. 6 na str. 23 je patrně přehozen popis v záhlaví sloupců: mezní odchylka 
a dosažená odchylka. Podle údajů z této tabulky by žádné nivelační měření nesplnilo 
požadovaná kritéria. 

• V kapitole 4.1.1 je výčet bodů určovaných technologií GNSS. Z jakého důvodu je 
v tomto seznamu bod 4005 uveden s otazníkem? 

• V kapitole 6.2, kde je popisováno použití snímků při tvorbě pohledů, není 
specifikováno, jaká byla použita transformace při zpracování fotografií a jaký software 
k tomu byl použit. 

• Ve výkresech půdorysu nejsou u všech okenních otvorů uvedeny výšky parapetu, 
u znázornění kleneb stropů často chybí zakreslení jejich půdorysného průběhu. 

• Ve výkrese č. 11 – Účelová mapa jsou křížky hektometrické sítě vykresleny i přes 
legendu a popisovou část. Popis souřadnic křížků je uveden pouze u jednoho křížku. 
Dále mapová značka znázorňující strom není dle normy ČSN 013411.  

• Všechny textové popisy a legendy ve výkresech jsou ve slovenštině, přičemž v zadání 
práce byly doporučeny české normy jako podklady k vypracování. 

• V abstraktu je pojem „měřítko“ přeložen výrazem „gauge“, správně by mělo být spíše 
„scale“. 

• Číslování přiložených výkresů neodpovídá číslování příloh, které je uvedeno 
na str. 31. 

• Obrázky č. 9 a 10 byly převzaty z webových stránek www.prin.ru 
a www.tracdiahanoi.com, proč nebyly převzaty např. z manuálů přístrojů nebo 
z oficiálního webu výrobce? 

Po formální stránce lze v práci nalézt několik míst, ze kterých lze usuzovat, že textová část 
byla vyhotovována poněkud ve spěchu. Příkladem je věta na str. 21, kde autorka uvádí: 
„Celkom bolo vytvorených X náčrtov s XY podrobných bodov.“ anebo chybný název 
kapitoly č. 9, kdy se evidentně jedná o seznam obrázků a tabulek, nikoliv o seznam příloh. 



I přes výše uvedené nedostatky musím konstatovat, že studentka předložila ucelenou práci, 
která svými výstupy převyšuje kritéria kladená na tento typ závěrečných prací. Zadání práce 
bylo splněno v předepsaném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

V Brně dne 9. 6. 2015 ................................................... 

Podpis 

Klasifika ční stupnice 

Klas. stupeň ECTS A B C D E F 

Číselná klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 

 


