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Hodnocení práce: 

 
Bakalářská práce Anny Procházkové je rozdělena do šesti kapitol a má 45 stran. Hlavním 

cílem práce bylo provést šetření dvou nástrojů mobilního GIS a to softwaru ArcPAD od společ-
nosti ESRI a softwaru TerraSync od společnosti Trimble, se zaměřením na jejich využití pro ma-
pování vybraných krajinných objektů. 

V úvodu do problematiky na začátku práce autorka na základě rešerše literatury definuje 
pojmy mobilní GIS, land use a land cover. Seznamuje se současnými projekty a databázemi po-
skytující informace, mapové služby a prostorová data. Jako příklad uvádí databázi CORINE Land 
Cover, evropský projekt GSE Land a geoportál INSPIRE. 

Dále se autorka zabývá globálními pozičními systémy se zaměřením na americký GPS 
NAVSTAR. Popisuje strukturu systému a faktory ovlivňující určení přesnosti polohy přijímače. 
Jako významné metody používané pro zpřesnění polohy GPS uvádí diferenční GPS a SBAS.  

Kapitola „Metodika“ je popisem technických parametrů a porovnáním dvou použitých pří-
strojů od firmy Trimble, a to Trimble Juno SC a GeoExplorer 2008 GeoXH. V této kapitole rov-
něž autorka podrobně seznamuje se softwary ArcPAD od firmy ESRI a TerraSync od firmy 
Trimble, které byly vyvinuty pro potřeby sběru dat a aktualizace GIS přímo v terénu a provádí 
jejich srovnání. 

Významnou část bakalářské práce tvoří kapitola „Terénní šetření a zpracování výsledků mě-
ření“.  Zde autorka nejprve představuje zájmovou lokalitu, na které provedla pokusná měření 
výše uvedenými přístroji. U obou přístrojů využívá terénní software TerraSync Professional a pro 
zpracování výsledků pak software GPS Pathfinder Office. Výsledné mapové výstupy provádí 
v softwaru ArcGIS 10. 

Vlastní měření pak rozděluje na měření bodových, liniových a polygonových prvků. Měření 
bodových prvků provádí současným měřením oběma přístroji nad sebou nad zhušťovacím bodem 
podrobného bodového pole. Zde bych se rád autorky zeptal, proč zvolila tento způsob měření 
přístroji nad sebou? Nestínil horní spodnímu? Který přístroj byl nahoře a který dole? A proč? 

Autorka zde také uvádí, že použití postprocesingu zpřesňuje výsledky. Postprocesing je, jak 
sama uvádí na straně 21: „…dodatečné zpracování naměřených výsledků.“ Jak tedy postproce-
sing zpřesní výsledek? Nebo je zde myšleno, že nějaká metoda použita postprocesingově zpřesní 
výsledek? 

Výsledky těchto deseti a dvou minutových měření s a bez příjmu korekcí EGNOS jsou pře-
hledně a srozumitelně uvedeny v příloze.  

Testování měření liniových prvků autorka rozděluje na měření vodních toků a měření cest. 
Dva různé vodní toky měří s odsazením, jehož velikost je zvolena krokováním. Dosažené výsled-
ky jsou opět srozumitelně graficky uvedeny v přílohách 6 a 7. Pro měření cest autorka používá 
metody kontinuálního měření a zaměřování pomocí lomových bodů. Počet pozorování v průběhu 
trasy měření lomových bodů je záměrně 3x změněn. Výsledky a porovnání jsou graficky zobra-
zeny v přílohách 8 a 9. 

Jako poslední testované je uvedeno měření polygonových prvků. Zde autorka pomocí poly-
gonů metodou kontinuálního měření zaměřuje obvod dvou pozemků a vypočítanou výměru po-
rovnává s výměrou podle KN a LPIS. Poukazuje na někdy problematické určení hranic v terénu. 
Výsledky jsou opět zobrazeny graficky v příloze č. 10. 

 
V kapitolách „Diskuze“ a „Závěr“ se autorka vrací zpět k cílům práce a hodnotí, zda je 

možné využít mobilního GIS pro mapování vybraných krajinných objektů. Dochází 
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k nepřekvapujícímu a očekávanému závěru, že toto použití možné je, ale s přihlédnutím na poža-
dovanou polohovou přesnost. Ta je u GPS přístrojů využívající mobilního GIS ovlivněna různý-
mi faktory, jako je např. dostupnost signálu GPS, volba měřické metody, volba vhodného interva-
lu záznamu GPS apod. Problém při využití pro mapování neobdělávané zemědělské půdy spatřu-
je především v náročnosti rozeznatelnosti hranic v terénu. 

Dále poukazuje na výhody a nevýhody obou přístrojů, které se projevily při práci v terénu. 
Stejně tak stručně hodnotí oba softwary. 

Za přínos této práce považuji především výsledky terénního měření, které jsou přehledně 
graficky znázorněny v přílohách práce. I když např. v příloze č. 8 z blízkých odstínů červené není 
rozeznat, která linie patří kterému měření. 

 
Předložená práce je srozumitelná. Svým tématem, obsahem a charakterem odpovídá poža-

davkům, které jsou kladeny na bakalářskou práci. Autorka pracuje v textu často se zdroji, jejichž 
seznam je uveden na konci. Práci hodnotím jako zdařilou, doporučuji k obhajobě a hodnotím 
známkou velmi dobře. 
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