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Mapování povodí Litavky s využitím GPS 

Předkládaná práce se věnuje problematice globálního polohového systému GPS a jeho využití 

v oblasti přírodních věd, má 36 stran textu včetně obrázků, seznamů a abstraktu a je doplněna šesti 

stranami grafických příloh a formálně splňuje náležitosti bakalářské práce. Je rozdělena na 

teoretickou a praktickou část, první se věnuje problematice GPS, přehledem, historií, chybami, 

využití v mapování, historií mapování českých zemí obecně a problematice GIS. Praktická část 

obsahuje popis mapované lokality, metodiku sběru dat a její stručnou diskusi. Rešeršní část působí 

občas útržkovitě, ale je stejně jako část věnovaná vlastnímu výzkumu čtivá.  

Autorka prokázala základní schopnost práce s odborným textem, použila 24 zdrojů, z velké části 

anglických a 9 zdrojů internetových. V takto rychle se vyvíjecím odvětví by bylo vhodné zahrnout 

více aktuálních zdrojů. V případné další práce by bylo vhodnější soustředit se na pouze jedno téma 

a například historii mapování zkrátit či úplně vynechat.  

Kladně hodnotím přítomnost vlastní, časově náročné terénní práce, která je patrně základem dalšího 

výzkumu, nebo je napojena na jiné projekty. Zpřesněný digitální model jistě najde výborné 

uplatnění v tomto podrobně studovaném povodí. Jeho využití autorka bohužel zatajila.  

V praktické části postrádám vyhodnocení výsledků a jejich diskusi, nebo například srovnání 

vlastních bodů digitálního modelu s dostupným modelem ze ZABAGED. Vzhledem k tomu, že 

praktická část není u bakalářské práce podmínkou, lze toto opomenutí tolerovat.  

Grafické přílohy jsou dobře zpracovány a vhodně doplňují celou práci. Postrádám informaci 

o poskytovateli podkladových ortofot. 

 

I přes výše uvedené poznámky doporučuji práci k obhajobě. 

 

Otázky: 

1) Jaký byl důvod mapování? Navazuje práce na nějaký projekt, který digitální model využije? 

2) Proč bylo pro zpřesnění digitálního modelu použito záznamů z cest a podél toku, proč 

nebyly například zaměřovány významné terénní body? 

3) Byla při tvorbě výsledného digitálního modelu použita data ze ZABAGED? 
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