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Název práce: 

Tvorba polohopisného a výškopisného plánu v městě Senica 
 

Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 

Splněno. 

 

Hodnocení práce z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce , případně jejich 

úplnosti: 

V bakalářské práci se autorka snaží popsat postup prací, jak na sebe chronologicky navazují. 

V tomto je výsledek dostačující. Problém je ve zjednodušení některých postupů, jako je třeba 

popis lokality (str. 13) a rekognoskace terénu (str. 21), kde chybí některé podrobnosti nebo 

práce v terénu (str. 24) s návrhem a určením bodů bodového pole a dále autonomním 

ověřením výšek bodů. 

 

Odborná úroveň práce: 

Vyhovující. 

 

Aktivita a přínos autora, jednotlivé etapy s novými poznatky: 

Autorka podle všeho pracovala samostatně, zvládla technologii získání a zpracování dat apod.  

 

Využití studijních pramenů s důrazem na využití odborné literatury: 

Vyhovující, v průměrném rozsahu. 

 

Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formát zpracování): 

V praxi jsem se setkával s různými typy barevného vyjádření účelové mapy, a proto mne 

překvapilo uvedení výšek na zpevněném terénu černě a na nezpevněném klasicky hnědě. 

V praxi však může způsobovat nepřehlednost vyjádření polohopisu.   

 

Způsob a rozsah využití výsledků v praxi (publikace, celkové využití): 

Výsledky práce mohou být po kontrole správcem lokality a po odstranění nedostatků využity 

pro potřeby veřejnosti. Jako účelová mapa pro projektové činnosti však vyžaduje doplnění 

chybějících prvků. 

 

Jiné poznatky, konkrétní kritické připomínky: 

V předložené bakalářské práci se dopustila autorka následujících chyb a nepřesností.  

Na str. 30 a 31 se podařilo ve vzorcích zapomenout na znak odmocniny a „Teoretický základ“ 

na str. 14 a dále by měl být konkrétněji zaměřený na skutečně prováděné činnosti.  

Testování přesnosti jsou doloženy tzv. anonymními tabulkami. 

Ve výsledném mapovém díle jsou oblouky na komunikacích zakresleny lomenými čarami, i 

když si tyto autorka v náčrtech zakreslila správně. Dále nejsou zaměřeny vstupy do objektů a 

jejich výškové úrovně a tím chybí i jejich zákres.  



Zákres garáží v mapě mezi bloky č. 472 a 473 je proveden pouhým okem viditelnými 

„nepravoúhlými“ dělícími čarami, což v práci není potvrzeno kontrolními oměrnými mírami, 

platné obecně, nehledě na nedodržení technologického postupu a kontroly.  

Další chybějící „maličkosti“ jsou nezakreslená rozhraní v prvém případě u el. rozvodny, kde 

asfalt navazuje na park a v druhém případě chybí u č. 473 spojnice mezi zídkou a chodníkem 

u vchodu. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

Přes uvedené nedostatky v předložené práci mohu konstatovat, že autorka prokázala 

schopnost splnit zadané úkoly a po zvážení všech faktů doporučuji bakalářskou práci 

k obhajobě a hodnotím ji 
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