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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Zaměření skutečného stavu brněnského velodromu – jižní část 

Autor práce: Samuel Ďuriš 
Oponent práce: Ing. Pavla Andělová 

Popis práce: 

Práce se zabývá zaměřením skutečného stavu jižní části brněnského velodromu a tvorbou 

účelové mapy. Popis práce v terénu je vhodně doplněna o teoretické informace. Výsledná 

účelová mapa je součástí práce ve formě papírové přílohy. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☒ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Práce je vhodně členěná do kapitol, často však chybí návaznosti mezi kapitolami, logické 

uspořádání informací a především provázanost mezi některými odstavci (např. na str. 18 jsou 

podrobněji rozebrány jen některé metody určení polohy, ale není uvedeno proč právě tyto). 

Práci také kazí některé nekvalitní a nečitelné obrázky, např. obr. 6 a 7.  

Již od kapitoly 3.2 student uvádí potřebu dodržení 3. třídy přesnosti, ale kritéria přesnosti uvádí 

až v kapitole 5.3. Přičemž mezitím řeší výběr pomůcek a metody měření. 

Na str. 19 je uvedena metoda s názvem RTK s VRS, ale význam zkratky VRS je vysvětlen až 

později v kapitole, což může být pro čtenáře matoucí. 

V celé práci chybí číslování vzorců. 

Na str. 20 chybí ve vzorci pro výpočet souřadnicového rozdílu goniometrická funkce sinus. 

V tištěném přehledu kladu měřických náčrtů a v náčrtu bodového pole jsou špatně čitelné 

popisy druhu povrchu, kvůli příliš malému písmu.  

Ve výsledné účelové mapě jsou některé výšky hůře čitelné, kvůli zákresu polohopisu, na 

některých místech by bylo možné upravit. 
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Prosím studenta o doplnění a vysvětlení následujícího: 

Student popisuje podmínky pro jednotlivé metody měření, jako délky orientací, kolmic 

apod. a jako zdroj těchto podmínek uvádí výukové texty. Tyto podmínky jsou určitě součástí 

některých předpisů, ví student jakých? 

Závěr poslední věty prvního odstavce kapitoly 4.2.2 Metóda konštrukčných omerných na 

str. 23 je trochu matoucí – „…první omerná musí byť vždy kladná…“, může student tuto 

podmínku dovysvětlit? 

  

Závěr: 

I přes připomínky je práce zdařilá a doporučuji ji k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  5. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


