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Tématem bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v areálu 

vysokoškolských kolejí Pod Palackého vrchem. Vlastní text práce má 50 stran a 21 stran 

příloh. Členění práce do kapitol a podkapitol je účelné. Pouze kapitola 1. Účelová mapa je 

teoretická, ve zbylých se vhodně prolíná teorie s praktickou částí. 

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

 V teoretické kapitole Účelová mapa postrádám informace o obsahu účelových map. Co je 

obsahem těchto map? 

 Podkapitola 2.2. Popis lokality – chybně (zřejmě nadbytečně) uveden zdroj. 

 Obrázek 3.1. mohl být větší, byl by čitelnější. 

 V posledním odstavci na straně 20 uvádíte, že na stanovisku 4001 byla měřena osnova 

směrů mimo jiné na bod 4004. Tomu neodpovídá Příloha č. 7 Přehledka měřické sítě. 

Také na koncovém bodě 4009 chybí naznačení směru na bod PPBP 746. 

 V práci neuvádíte, zda jste vytvářeli místopisy k bodům 4001 – 4014 a 5001 – 5007. 

Postačil by odkaz, že místopisy jsou součástí bakalářské práce Tvorba účelové mapy 

v systému Microstation vaší kolegyně Andreji Halajové. 

 Na straně 22 uvádíte, že jste měl alespoň na jednom stanovisku provést měření pomocí 

kódování. Objasněte tento způsob měření. 

 Vytvářeli jste během podrobného měření náčrty? Jak jste věděl při tvorbě výsledné mapy 

jak body správně pospojovat? 

 V podkapitole 6.1. Testování přesnosti souřadnic uvádíte, že některé body byly zaměřeny 

vícekrát a to z různých stanovisek. Jaké souřadnice jste použil jako výsledné? Počítal jste 

průměr? Sloužilo druhé měření pouze ke kontrole? 

 V kapitole 7 píšete o grafickém zpracování mapy v programu Kokeš. Jakou verzi 

programu jste měl k dispozici? 

 V podkapitole 7.2. Tvorba tabulek se zmiňujete o směrnici. O jakou směrnici se jedná? 

 Příloha č. 7 Přehledka měřické sítě – chybně uveden okres Brno. 

 Příloha č. 9 Účelová mapa – vykreslení některých vrstevnic není plynulé. Odstranila bych 

prázdné vrstvy (např.: 66, VYSMEZ). V podkapitole 7.4. Topologická kontrola uvádíte, 

že jste provedl kontrolu křížení linií, přesto se ve vrstvě 5 linie nazvané „stavební objekty 

budova zděná, bet., kov. (4.02)“ kříží. Ve výkrese se objevují i jednobodové linie. 

 Pro běžného uživatele Kokeše může být problém připojit všechny tabulky tak, aby se vše 

zobrazovalo správně. Nejlepší způsob jak to obejít je připojit všechny tabulky přímo 

k výkresu (Soubor →Připojení tabulek k výkresu), pak problém se správným připojením 

tabulek nehrozí. 

Student vykonal poměrně rozsáhlé měřické i zpracovatelské práce. Oceňuji především 

práci v programu Kokeš, se kterým se student během výuky nemohl podrobněji setkat. 



Bakalářská práce je zpracována na odpovídající úrovni, v potřebném rozsahu, přehlednou a 

ucelenou formou. Práce splňuje po obsahové i formální stránce zadání. Doporučuji 

k obhajobě a hodnotím: 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5 

 

V Opavě dne 7. 6. 2016 .............................................. 
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