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Studentka MICHALKOVÁ Jana se ve své bakalá ské ptácizabyvázarnéíerttma vyhotovením
ričelové mapy velkého mě ítka v p edem vymezeném trr;emí města Brna a to v časti lesoparku
Wilsonriv les v městské črásti Brno-Žaboťesky.

Textová čast práce má 30 stran a je rozčleněna do devíti kapitol. První prilka práce je
teoretická. Studentka zde popisuje zadanou lokalitu, co je ričelová mapa, co je p edmětem
jejího zobrazení a sťučně popisuje metody mě ení, které p i následném mě ení použila. Pak
již následují kapitoly věnované samotrré lokalitě a mě ení na ní. Zde sfudentka ve ťech
kapitolách popisuje vlastní p ípravné práce, mě ení a nakonec v/početní prace. Na ávěr je
jedna kapitola věnovaná také grafickému zpracovžní.

Oceňuji, že ažnapár drobn; ch p eklepri je práce pravopisně a gramaticky správě.
I práce s použitou literaturou je dostačující. Ze seznamu zdrojri je patrné, že studentka
vylňívalanejen uěební texty, ale také další zdroje dostupné na internefu.

K práci mám následující p ipomínky:
1) V kapitole 5.2. Rekognoskace bodového pole postrádrám p ehlednou mapku se zíkresem
rozmístění jednotliv ch pevn;fch bodri, polohového a vyškového bodového pole, které byly
rekognoskorfuy, a o ktdch se uvažovalo, že se potržrjí pro mě ení.
2) V kapitole 6.2.2. Stabilizace bodri sfudentka popisuje jak body stabilizoval4 a\e chybí zde
p ehledná tabulka bodri a k nim jednotlivé zprisoby stabilizace a p ípadně poznrárnky o zničení
bodu a jeho novém určení. Jen zvyhotoven}ch místopisri se lze domnívat, že mě ick; m
h ebem byly stabilizovány pouze body 5005, 5006 a 5009. A co ten zbytek? Proč p ípadně
k dalším bodrim stabilizovan;rn h ebem také nejsou místopisy?
3) P ipomínka k terénním náčrt nr:
Náčrty jsou p ehledné a čitelné, ale chybí zde první a poslední číslo podrobného bodu.
4) V seznamu sou adnic bodri polygonového po adu jsou uvedeny body s číslem náčrťu 5,8,9,
ale t5rto náěrty nejsou nikde k nahlédnutí. Stejně tak u seznamu sou adnic bodťr urěen; ch
metodou rajónu. Kde jsou náčrty 5 a 8? A u podrobn ch bodri náčrt 5?

I p es uvedené p ipomínky práce prisobí ucelen; m dojmem. Je vidět, že se studentka
práci dostatečně věnovala a porozuměla dané problematice.
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