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Téma bakalářské práce bylo zvoleno vzhledem k významným pokrokům 
v této oblasti v posledních letech a to nejen po stránce technické, ale i 
s ohledem na experimentální potenciál ve výzkumných projektech a 
aplikační sféře. 

 

Vlastní přínos a 
náročnost 

Na podkladě získaných zdrojů provedla autorka průřezovou studii využití 
bezpilotních leteckých prostředků (UAV) v precizním zemědělství. I když 
původním záměrem bylo využití pokročilých počítačových programů pro 
zpracování dat z UAV, z hlediska možností a vlastního přínosu práce se 
nakonec jevilo jako vhodnější zpracování případových studií na podkladě 
vybraných již publikovaných prací, které by vhodně pokryly sledovanou 
problematiku i s ohledem na životní prostředí.  

 

Otázky a 
hypotézy 

Jak je v práci uvedeno: „Cílem bakalářské práce bylo ukázat možnosti a 
výhody UAV používaných v precizní zemědělství za účelem maximalizace 
výnosů s minimálními náklady a dopady na životní prostředí a také proč jsou 
UAV v precizním zemědělství výhodné, jaké parametry lze pomocí UAV 
získat a jaké jsou výhody oproti jiným možnostem sběru dat.“ 

 

Design metody a 
data 
 

Práce je rešeršního charakteru. Po úvodních kapitolách zaměřených na popis 
UAV a vysvětlení jejich spojitosti s oblastí precizního zemědělství je 
prezentováno s využitím aktuální odborné literatury několik projektů.  

 

Zpracování dat 
 

Zpracování dat vychází z odborných publikací a je v textu komentováno.  

Presentace dat  Prezentace dat využívá výstupy jednotlivých projektů.  
Interpretace dat 
 

Kromě komentářů u jednotlivých případových studií je vhodnost využití 
UAV shrnuta v následné kapitole spolu s dalšími možnostmi využití UAV, 
které nebyly v rámci případových studií do užšího výběru již zařazeny. 

 

Literatura 
 

Bakalářská práce vychází z cca 100 odborných publikací, z nichž cca 30 
představují aktualizované studie a výstupy různých projektů uveřejněné na 
Internetu. 

 

Logika textu a 
formální úprava 

I když text této práce byl vzhledem k připomínkám školitele několikrát 
přepracováván, stále je co zlepšovat. V českém abstraktu by bylo vhodné 
uvést zkrácený český překlad názvů vybraných případových studií 
s oddělením například středníky, aby čtenář mohl rozlišit jednotlivé názvy. 
V textu jsou odkazy na literaturu někdy uváděny i s křestními jmény autorů 
(Vilém Pechanec; Juliane Bending; Kubášková M., …) nebo s výčtem všech 
spoluautorů. V seznamu literatury zřejmě chybí odkaz na odborný článek, 
který je podkladem pro 2. případovou studii (Peña et al., 2013). Dále by bylo 
vhodné upravit formulaci na straně 44 „aplikační mapy vytvořené na základě 
dat získaných ze vzduchu“. Další drobné úpravy jsou vyznačeny 
v bakalářské práci. 

 

výsledná 
známka 

I když cesta k vypracování této bakalářské práce byla vzhledem k zásadním 
výtkám poměrně zdlouhavá, studentka nakonec do problematiky pronikla, 
což se snad týká i práce s odbornou literaturou. Uvedené připomínky jsou 
formálního charakteru. Práci lze doporučit jako podklad pro udělení titulu 
Bc. 

 

 


