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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Autor bakalářské práce: Adéla Jendryščíková  

Oponent bakalářské práce: Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.  

Autorka Adéla Jendryščíková zpracovala bakalářskou práci na téma Zaměření polohopisu a výškopisu lokality 
u Ostrova u Macochy. Předložená práce má 36 stran doplněných 6 přílohami. Text práce je členěn do osmi 
kapitol. 

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy. 

 Testování přesnosti dle ČSN 01 3410 a Pokynu pro tvorbu účelové mapy je chybné: 
o je použita stará verze normy, jejíž platnost skončila vydáním nové verze v Září 2014, 
o testování je rozděleno zvlášť na testování přesnosti kontrolním profilem a zvlášť na testování 

výběru podrobných bodů. Výběr podrobných bodů má být dle uvedené normy testován 
po dokončení tvorby mapy nezávislým kontrolním zaměřením (nezávisle připojeno do S-JTSK 
a Bpv). Autorka však použila průběžných kontrol při mapování, kdy z každého stanoviska má 
být zaměřen kontrolně minimálně jeden jednoznačně identifikovatelný podrobný bod určený 
i z jiného stanoviska. Tyto rozdíly nelze považovat za výsledky nezávislého kontrolního 
zaměření a nemohou sloužit pro testování přesnosti dle uvedené normy. V průběhu tvorby 
mapy se dle uvedené normy testuje přesnost pomocí kontrolně měřených délek.  

o Rozsah reprezentativního výběru je v obou případech nedostatečný. Autorka testovala 
kontrolním profilem 18 bodů a ve druhém případě 86 bodů, norma však stanovuje minimální 
počet 100 bodů. Součet všech testovaných bodů sice činí 104 bodů, autorka však testuje dva 
výběry samostatně a hledá parametry dvou normálních rozdělení. Počty bodů tedy v tomto 
případě sčítat nelze. 

o Skutečně nezávisle bylo tedy otestováno pouze 18 bodů. 
o Autorka použila nesprávnou hodnotu koeficientu ωN. Norma nepovoluje testování výběru 

o tak malém rozsahu, jako je soubor 18 bodů. Na straně 29 uvádí bez vysvětlení, že místo 
normou stanovené hodnoty použila hodnotu 1,15. Pro rozsah 18 bodů však hodnota 
koeficientu  ωN vypočtená ze vztahu 19 uvedené normy činí 0,8. Tento vztah však navíc 
v normě obsahuje dvě chyby (chybí odmocnina a ve jmenovateli zlomku má být N). Korektní 
hodnota ωN by byla 1,27. Doporučuji vysvětlit, jak jste dospěla k Vámi použité hodnotě. 

o Správnost výpočtů testování nelze jednoduše ověřit, přiloženy jsou pouze soubory pdf, nikoli 
originály výpočtu. 

 V zápisníku podrobného měření 05.1 jsou chybně zavedeny matematické korekce (použitá hodnota 
146 mm/km, správná hodnota 167 mm/km) 

 V tištěné verzi mapy: 
o Všechny vrstevnice mají špatnou tloušťku, zdůrazněné vrstevnice jsou navíc stejně tlusté 

jako základní (s výjimkou legendy), evidentně nebyl správně nastaven ovladač tisku, který 
přiřazuje logickým tloušťkám fyzické. 

o V pozemní komunikaci chybí vrstevnice 443 m. 
o Značka rohu mapového listu a rozestup technických šraf není dle ČSN 01 3411. 
o V rovinatých částech chybí doplňkové vrstevnice. 

 Na straně 21 je chybně uvedena délková přesnost použité totální stanice – uvedeno - ±3 mm + 2ppm, 
správně: ±(3 mm + 2ppm×D), jako zdroj této informace je uvedena webová stránka internetového 
obchodu. Proč nečerpá autorka informace z návodu k totální stanici? 

 Parametry použité GNSS aparatury na straně 22 jsou uvedeny obecně, neplatí však obecně, ale pouze 
pro síťové RTK. 

 Přehledný náčrt měřické sítě je vhodné nevýrazně doplnit o vazbu na situaci v terénu, orientace 
přehledných náčrtů na výšku je nestandardní. 
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 Na straně 12 autorka uvádí, že podkladem pro tvorbu účelových map bývá mapa katastrální s odkazem 
na skripta Mapování. Tato skutečnost však není aktuální a je v rozporu s informacemi, které jsou 
v předmětu Mapování I přednášeny a cvičeny. 

 Strana 18 – stínování není metoda znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek dle ČSN 01 3411. 

 Jako samozřejmost považuji znalost principu jednoduchých úloh jako je např. trigonometrické určení 
výšky (str. 17), jejich popis v práci nepovažuji za přínosný. 

 

Grafická úroveň zpracování textové části VŠKP je dobrá. Výše uvedené připomínky jsou pouze výběrem, v textu 
práce se vyskytuje množství nekomentovaných informací, které jsou nepřesné, nejednoznačné, či v rozporu 
s normami ČSN dle kterých měla autorka mapu vytvořit. Z výše uvedeného vyplývá, že má autorka významné 
mezery zejména v oblasti teorie tvorby map i testování přesnosti výsledků tvorby mapy. 

Předložená práce dle mého soudu přes výše uvedené splňuje požadavky na VŠKP. Práci doporučuji 
k obhajobě a celkově hodnotím stupněm D/2,5. 

Klasifikační stupeň ECTS:  D/2,5  

V Brně dne  2. 6. 2016    
 Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS 
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1 1,5 2 2,5 3 4 

 


