
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Oponenti: Ing. Petr Wagner
Téma: Polohopisné a výškopisné zaměření liniové stavby vodního toku v obci

Švábenice
Verze ZP: 1
Student: Bc. David Kočí

1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem předložené bakalářské práce studenta Davida Kočí je polohopisné a výškopisné zaměření
liniové stavby vodního toku v katastrálním území Švábenice. Na základě změřených dat v terénu byly
vyhotoveny účelové mapové podklady a digitální model terénu, které budou následně sloužit jako
podklad pro projekt rekonstrukce Švábenického potoku.
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou, které na sebe vzájemně logicky
navazují. Teoretická část je věnována použitým metodám měření, kterými byly pro připojení do
referenčních systému ČR polygonový pořad oboustranně orientovaný a pro podrobné měření
polohopisu a výškopisu prostorová polární metoda. Část polohopisu a výškopisu (vzdálenější okolí
vodního toku a ostatní plochy) byly zaměřeny technologií GNSS, a proto je v teoretické části zmíněn
princip určení polohy bodu technologií GNSS a základní informace o síti permanentních stanic
CZEPOS.
Praktická část práce se věnuje popisu lokality, přípravným a měřickým pracím v předmětné lokalitě,
které byly dle vyhlášky 31/1995 Sb. zpracovány ve 3. třidě přesnosti. Grafické zpracování účelových
map polohopisu a výškopisu bylo řešeno v SW Kokeš. Závěrečnou část práce tvoří popis zaměření a
zpracování podélných a příčných profilů a vyhotovení digitálního modelu terénu.
Diplomová práce je logicky strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a je vhodně doplněna
obrázky a tabulkami.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská práce splňuje požadavky zadání v plném svém rozsahu a odpovídá i dalším obecným
požadavkům kladeným na tento typ vysokoškolské kvalifikační práce.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K hodnocené bakalářské práci nemám žádné poznatky ani kritické připomínky

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Všechny stanovené úkoly byly splněny s velkou pečlivostí a celkově lze jeho přístup posoudit jako
aktivní a samostatný. S vedoucí bakalářské práce byl v pravidelném kontaktu a průběžně konzultoval
postup a zpracování daného úkolu.

5. Hodnocení formální stránky.
Bakalářská práce je napsána velice srozumitelně s podrobným popisem probíhajících prací jak v
terénu tak při vlastním zpracování a téměř neobsahuje žádné gramatické nedostatky. Celkově
vykazuje předložená závěrečná práce velice kvalitní úroveň zpracování jak textové tak i grafické části
a je vhodně doplňována obrázky a tabulkami.

6. Jaký je způsob využití práce?
Předložená bakalářská práce má praktické využití a student při jejím zpracování prokázal svou
schopnost samostatné práce v oboru zeměměřictví a to na úrovni 1. stupně vysokoškolského vzdělání.
Výsledky de uvedených zeměměřických činností budou sloužit jako podklad pro projekt rekonstrukce
Švábenického potoka v obci Švábenice v Jihomoravském kraji.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Bakalářská práce vykazuje 4% podobnosti se všemi nalezenými dokumenty. Na základě výsledků
uvedených v protokolu o podobnosti dokumentů konstatuji, že předložená závěrečná práce je
originální.



8. Celkové hodnocení práce.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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