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Typ BP V rámci klasifikačního zařazení se jedná o technickou studii 

doplněnou vlastní empirickou studií. 

 

Vlastní přínos Bakalářská práce popisuje jednotlivé technologie GPS a doplňuje je o 

další systémy provozované i jinými státy než USA. Autor podrobně 

rozebírá jednotlivé generace družic GPS, principy fungování a 

dosažitelné stupně přesnosti měření. Vše je přehledně zpracováno na 

30 stránkách včetně obrázků a tabulek. Dále bakalářská práce podává 

přehled využití GPS s citací odborných publikací. Poslední část je 

věnována vlastnímu projektu, kde se autor zaměřuje na vyhodnocení 

stoleté laviny v Žiarskej dolině z 25.3.2009. V projektu byla použita 

data z digitálního modelu terénu vybrané lokality, družice LANDSAT 

a mapování laviny pomocí GPS. 

 

Náročnost a 

formulace cílů  
Předložená práce předčila očekávání školitele v obsahu i rozsahu. I 

když některé základní definice v úvodu vychází z učebnic, další 

rozpracování tématu s využitím špatně dostupných a většinou 

patentově chráněných podkladů  považuji za přínosné. Přehled využití 

GPS na podkladě anglických recenzovaných publikací zasluhuje také 

ocenění společně s vytvořením vlastního projektu v GIS. 

 

Data a jejich 

zpracování 

 

Autor prezentuje datové výstupy GPS v rámci vlastního projektu 

s využitím software ArcGIS 10.x a dat z digitálního modelu terénu, 

družicových dat a dostupných mapových podkladů. 

 

Presentace dat Práce přehledně popisuje vymezenou problematiku ve vztahu k 

tématu. V rámci zpracování dat byly připraveny i videoukázky průletů 

nad zájmovou oblastí. 

 

Logika textu a 

formální úprava 
 

Text je zpracován pečlivě. Bakalářská práce obsahuje celkem 57 stran 

i s přílohami. V příloze 5 by bylo vhodné doplnit legendu s údaji o 

výškopisu, což nebylo provedeno z důvodů přímé nedostupnosti 

funkce v programu pro 3D zobrazení (ArcGIS10.x-ArcScene). 

Původně český název práce má na titulní stránce bakalářské práce 

československý charakter. 

 

Výsledná 

známka 

 

Autorovi bakalářské práce se podařilo vhodně zkombinovat technický 

popis nejmodernějších technologií GPS s jejich aplikacemi v rámci 

environmentálního výzkumu a to vše doložit vlastní studií s využitím 

moderních počítačových systémů GIS. Práce splňuje požadavky 

kladené na bakalářskou práci. 

 

 


