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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zpracování mapových podkladů 

Jméno autora: Jan Nápravník 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: geomatiky 
Vedoucí práce: Ing. Karel Benda, CSc. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra Geomatiky (FSv) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání lehčí 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání práce vzniklo na základě požadavku pana Martina Dědka, který má zájem o realizaci lepšího přístupu do turistické 
oblasti. 

 

Splnění zadání splněno s většími výhradami 
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 bylo splněno jen částečně, chybí analýza stanovení požadavků na přesnost v určení polohy a výšky podrobných 
bodů. V práci také chybí porovnání s výškami určenými jinými metodami. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Aktivita studenta byla velmi silně ovlivněna podmínkami „letošního jara“, tj. především přerušení výuky v učebnách a 
přechod na výuku on-line. Student měl možnost využít pouze konzultace e-mailem, což se občas stalo. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Student prokázal, že je schopen řešenou problematiku zpracovat samostatně. Ve své práci však měl mnohem více 
možností, jak toto prokázat, než využil.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce E - dostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Pro výslednou formu své bakalářské práce student využil prostředí LaTeX. Toto řešení po typografické stránce poskytuje 
pěkné výsledky, jenže v předkládané práci to student úplně nezvládnul. Pravděpodobně zvolil nevhodnou „šablonu“, 
v jejímž důsledku není správné formátování (umístění) čísla stránek, před novou kapitolou je „prázdná“ stránka, i když 
číslování pokračuje včetně této stránky. Na konci řádků jsou jednopísmenné předložky. Text obsahuje velké množství 
„překlepů“. 
Jazyková úroveň je dosti nízká. 
Označení délek, úhlů aj. v obrázcích neodpovídá označení v uváděných vzorcích. Indexy u jednotlivých proměnných nejsou 
vždy uvedeny korektně. 

 

 
  




