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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  3D analýzy archeologické lokality 
Jméno autora: Tomáš Přibyl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Oponent práce: Ing. Petr Soukup, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: ČVUT – Fakulta stavební, Katedra geomatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce vychází ze spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR. Práce nově zpracovává data zaměřené 
lokality hradiště Hrad u Čimelic. Práce vyžadovala zvládnout základy prostorového modelování v grafických programech. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bakalářské práce (pouze přiloženo k práci) je formulováno obecněji, s odkazem na požadavky externího zadavatele. 
Z textu práce vyplývá, že  požadavky zadavatele byly splněny. Ze zadaných dat byl vytvořen digitální model terénu a 
následně byl v několika variantách vymodelován předpokládaný původní stav obranného valu.  

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Domnívám se, že student zvolil správný postup řešení. Digitální model terénu vytvořil v programu ArcMap, pro modelování 
valu využil program AutoCAD Civil 3D. Celý postup je velmi podrobně a srozumitelně popsán v textu práce. Val byl 
modelován jednak s konstantní absolutní výškou vrcholu a jednak s relativní výškou vrcholu vůči okolnímu terénu. Vždy 
v několika variantách. Vypočteny byly také kubatury stávajícího i modelovaných valů. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student si poradil se značným objemem převzatých dat. Musel se vypořádat s úkoly reálné praktické situace. Poradil si 
s problematikou  konstrukce 3D ploch a jejich průniků. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, text je napsaný srozumitelně, jednoznačně, logicky. Po formální stránce práci 
vytýkám zejména černé pozadí obrázků vytvářených z grafických programů. Některé obrázky by mohly být větší (např. 6). 
Překlepy se vyskytují, ale v tolerovatelné míře. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 



 

2/2 

 

POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Výběr zdrojů pokrývá řešenou problematiku. Některé zdroje nejsou dostatečně specifikovány (6). Jeden stejný on-line 
zdroj je uveden celkem 4x (3, 4, 9, 11), většinou s různými autory – prosím o vysvětlení. Odkazy na zdroje jsou v textu 
uvedeny. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Získané výsledky jistě mohou přispět k lepšímu poznání zkoumané lokality. Vytvořené modely a vypočtené kubatury jsou 
vyhotoveny v několika variantách a dávají tak zadavateli možnost výběru nejpravděpodobnější možnosti.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

K práci mám tyto  dotazy: 

1. Pro zpracování byla použita existující data. V práci jsem nenašel informaci o celkovém počtu bodů a jejich 
přesnosti. Také odhad přesnosti výsledných kubatur není uveden. 

2. Na straně 13 je uvedeno, že seznamy souřadnic byly do programu ArcMap pracně převáděny z důvodu 
velkého počtu bodů. Prosím o upřesnění postupu s ohledem na pracnost způsobenou počtem bodů. 

3. Přiložené CD by mělo podle textu práce obsahovat jako výstupy z programu ArcMAP soubory ve formátu 
tin. Obsahuje však pouze soubory ve formátu adf. Také modely valů z programu Civil 3D uložené na CD 
nejsou (zdá se) kompletní, ale obsahují jen hraniční křivky. CD tedy neobsahuje kompletní výsledky práce 
pro případné další navazující zpracování dat. Z jakého důvodu? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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