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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Tvorba účelové mapy v systému Kokeš 

Autor práce: Erik Blaško 

Oponent práce: Ing. Miroslav Matějík, Ph.D. 

Popis práce: 

I. Náročnost tématu práce 

Práce má celkem 54 stran, z nichž 43 připadá na vlastní text. Obsahuje vedle tištěné přílohy 11 

oddílů příloh v elektronické podobě. Autor si zvolil středně obtížné téma s dosud nepříliš 

rozsáhlými možnostmi informačních zdrojů. 

 

II. Splnění zadání a cílů práce 

Cílem práce bylo podrobné měření polohopisu a výškopisu a tvorba digitální účelové mapy na 

lokalitě Brno-Vinohrady. Zadání a cíl práce byl splněn.  

 

III. Teoretická a obsahová část práce 

Práce má pro čitatele přehledné a logické členění. Přínosná je zejména část týkající se tvorby 

tabulek pro grafický systém. 

 

IV. Formální úroveň práce 

Celková úroveň zpracování a gramatická úroveň odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné 

práce v bakalářském studijním programu. Jako doporučení lze uvést, že se mohlo více dbát na 

to, aby byla zpracována nejprve metodika a teprve poté uvedeny vlastní měření a výsledky. 

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 ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Připomínky a dotazy k práci: 

– popis lokality ve 2. kapitole od str. 15 je sice zajímavý, ale zbytečně podrobný, například výčet 

autobusových linek na str. 19 je údaj pro tuto práci jistě nepotřebný; 

– na str. 30 je uvedeno, že ke zpracování naměřených údajů byl využit geodetický sw. Groma; 

bylo by přínosnější, pokud by veškeré výpočty byly provedeny nebo alespoň ověřeny v systému 

Kokeš, ve shodě se zadáním práce; 

– na str. 48 vyhotovení náčrtku kladu listů lze mnohem snadněji provést vhodnou volbou 

měřítka detailu v systému Kokeš; 

– na str. 51, u legislativních předpisů se neuvádí vydavatel tisku (např. Sagit); pokud jsou 

citovány online zdroje, je vhodnější uvádět datace převzetí k jednotlivým záznamům, nikoliv až 

za textem; 

– v příloze č. 1, technická zpráva, je uvedena empirická střední souřadnicová chyba v rámci 

testování polohové přesnosti sxy = 0,127 m; ovšem na podkladě v práci uvedených chyb mx a my 

by hodnota sxy měla být sxy = 0,102 m; 

– z přílohy č. 5 – nivelační zápisník vyplývá, že výšky pomocných bodů 4002, 4007 a další byly 

určeny bočními záměrami pouze jednou; chybí kontrola určení výšek těchto bodů; tyto body 

měly být zaměřeny bočními záměrami alespoň 2 krát;   

– v příloze č. 8 – je testování polohové odchylky založeno na porovnání  ∆p ≤ 1,7 sxy m; správně 

má být místo empirické střední souřadnicové chyby sxy hodnota uxy, přitom správný vzorec s uxy 

je uveden v textu práce na str. 33; 

– v příloze č. 11 – rozdělení výkresu do dvou, na hlavní a vedlejší, není vhodné řešení, vše mělo 

být spojeno do jednoho souboru; 

– tabulky (vrstev, čar apod.) měly již být pro koncové uživatele připojeny k výkresu;  

– na účelové mapě jsou výškové kóty často umístěny jiným způsobem, než značky uvedené 

s pořadovými čísly 9.12 až 9.14 v příloze k normě ČSN 01 3411 (a stejně tak i s běžně užívaným 

standardem); jedná se o chybějící desetinné čárky u odsunutých kót nebo oddělující značky 

podrobných výškových bodů; text výškové kóty by měl být značkou pro bod obvykle půlen; 

výškové body by měly být zobrazeny hnědou barvou.   

Závěr: 

Navrhuji hodnocení této práce stupněm dobře (2). 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 7. 6. 2018 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 

 




