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Student David Ružinský předložil bakalářskou práci na téma „Zaměření pro tvorbu 
účelové mapy ke kontrole v lokalitě Brno ul. Mahenova a Helceletova“. Práce obsahuje 40 
stran textu a je doplněna osmi přílohami. 

K práci mám následující připomínky: 

• Na str. 15 je uvedeno, že bod ZhB 216 (střed makovice kostela sv. Augustina) nebyl 
použit, protože je ve velké vzdálenosti. Dle mého názoru je naopak vhodné použít 
vzdálený trvale signalizovaný bod k orientaci. 

• V tabulce č. 1 na str. 16 jsou uvedeny výsledky rekognoskace polohového bodového pole 
v dané lokalitě, přičemž u většiny bodů student vyhodnotil, že neodpovídají geodetickým 
údajům. Většina těchto bodů je stabilizována jako roh zídky, případně roh budovy. 
Některé z nich student zaměřil v rámci svého mapování (např. body PPBP 569, 570 
a 587), přičemž jejich souřadnice určené z měření se od souřadnic z geodetických údajů 
neliší o více než 0,06 m. Uznávám, že tyto body nebylo možné využít jako stanoviska 
a bylo pohodlnější určit nové body technologií GNSS, ale závěr rekognoskace, že tyto 
body neodpovídají GÚ shledávám jako chybný. Dále bych se chtěl studenta zeptat, jestli 
se alespoň pokusil body PPBP 612 a 621, které mají být stabilizovány měřickým hřebem, 
vytyčit pomocí GNSS. U těchto bodů student rekognoskaci uzavřel závěrem „nenalezen“, 
přičemž geodetické údaje byly aktualizovány v roce 2001, podobně jako u ostatních bodů. 
Nemyslím si, že by bodové pole v této lokalitě bylo v tak katastrofickém stavu, jak student 
v rámci této práce vyhodnotil. 

• V tabulce č. 10 na str. 30 student vyhodnocuje délkové odchylky mezi pomocnými 
měřickými body. Tyto odchylky porovnává s mezními odchylkami, které ale rozhodně 
nejsou povolené pro délky v měřické síti. Z textu není jasné, jak byly tyto odchylky 
vypočtené, ale pravděpodobně se jedná o mezní odchylky stanovené normou 
ČSN 01 3410 pro vzdálenost mezi dvěma podrobnými body. 

• V kapitole 5.4 Testování přesnosti je popsáno testování pomocí výběru podrobných bodů. 
Podle normy ČSN 01 3410 má být testování provedeno po dokončení tvorby mapy 
nezávislým kontrolním zaměřením (nezávislé připojení do S-JTSK a Bpv). Autor provedl 
kontrolní zaměření z bodů stejné měřické sítě, pouze z jiného stanoviska. Jedná se tedy 
o průběžnou kontrolu během měření, kdy je třeba zaměřit z každého stanoviska alespoň 
jeden podrobný bod určený z jiného stanoviska. Tyto výsledky nelze považovat 
za nezávislé kontrolní měření dle uvedené normy.  

• V tabulce č. 9 na str. 27 je uveden seznam použitých kódů při měření. Z jakého důvodu 
byly rozlišovány měřené prvky na levé a pravé (např. linie plotů, budov), když při tvorbě 
výkresu byly všechny prvky stejného typu (opět např. plot, budova) kresleny stejnými 



atributy bez rozdílu na které straně ulice se nachází? Dále v tabulce na první pohled 
neodpovídají kódy uváděné u prvku „dřevěný plot“. U prvku „Dřevěný plot pravý“ bych 
očekával kód „IP“, zatímco význam kódu „ILL“ bych očekával „Dřevěný plot levý 
konec“.  

• Obrázek č. 12 na str. 18 je převzatý z webu www.hyperinzerce.cz, ale chybí zde odkaz 
na použitý zdroj. Proč autor nepořídil vlastní fotografii přístroje např. během měření? 

K vlastní účelové mapě mám tyto připomínky: 

• Ve výkrese chybí popis druhu povrchu v místech, kde je vozovka. Dále také některé 
plochy na chodnících (např. u křižovatky ulic Mahenova a Barvičova) nemají uveden druh 
povrchu. 

• U budov nejsou uvedena čísla popisná nebo čísla orientační. 

• U mapové značky dřevěný plot, drátěný plot a ohradní zeď neodpovídá velikost a rozestup 
značek uvedené normě. Přičemž v legendě jsou značky znázorněny správně. 

• Ve výkrese je na podrobné body často umístěna značka 9.12 (podrobný výškový bod). Dle 
uvedené normy se tato tečka v mapě nekreslí, je-li bod totožný s polohopisným bodem. 

Po odborné a terminologické stránce mám k práci tyto připomínky: 

• Na str. 18 student uvádí délkovou přesnost použité totální stanice ve tvaru 
„±(3mm + 2ppm)“, správně by mělo být „±(3 mm + 2 ppm × D)“. Přitom v technické 
specifikaci výrobce, na kterou se student odkazuje, je to uvedeno správně. 

• Na str. 19 a na dalších místech textu student pojednává o „metodě GNSS“, ovšem správně 
by měl být použit pojem „technologie GNSS“, jak je definováno např. ve vyhlášce 
č. 31/1995 Sb. 

• Na str. 28 student uvádí, že na každém stanovisku měřil identické body. Pojem „identický 
bod“ je definován v katastrální vyhlášce trochu jinak. Dále v textu a v kapitole 5.4 
Testování přesnosti jsou již tyto body označovány správně. 

I přes výše uvedené připomínky mohu závěrem konstatovat, že student splnil předepsané 
zadání. Práci doporučuji k obhajobě. 
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