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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomantka Bc. Lenka Urbanová zpracovávala svou práci samostatně a na připomínky vedoucího
diplomové práce reagovala aktivně. Pravidelný kontakt s vedoucí práce byl omezen dle potřeb
diplomantky, nicméně byl pro obě strany dostačující.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je zaměřena do oblasti geodetických činností v rámci výstavby
administrativní budovy v obci Údlice. Úvodní část práce komplexně informuje o teoretických
principech činností souvisejících s přípravou, projektováním a výstavbou stavebního objektu s
prostorovou skladbou. V rámci teoretické části práce jsou popsány rozbory přesnosti, které jsou
nedílnou součástí inženýrsko-geodetických úloh a rovněž teoretické základy pro vyhotovení
geometrického plánu, který je důležitým technickým podkladem a součástí všech listin dle kterých je
prováděn zápis nemovitosti do katastru nemovitostí.
Praktická část práce obsahuje polohopisné a výškopisné zaměření lokality budoucího stavebního
objektu pro účely vyhotovení mapové projektové dokumentace. Přípravné práce před procesem
vytyčení se týkají rozborů přesností před vytyčením. Tyto byly provedeny v souvislosti se závaznou a
platnou legislativou. Vytyčovací práce v průběhu výstavby se týkaly vytyčení prostorové polohy a
odsazených os základových patek, vytyčení obvodu základových patek včetně ověření vytyčení,
vytyčení kotvících prvků pro osazení základových trámů, opět včetně ověřovacího měření a vytyčení
podrobných bodů vedení inženýrských sítí. Po ukončení výstavby studentka vyhotovila dokumentaci
skutečného provedení stavby a geometrický plán pro vyznačení budovy do KN. Konečným
výsledkem diplomové práce je polohové umístění stavby v souvislosti s KN, realizace geometrických
parametrů stavby podle projektové dokumentace stavby a to při splnění všech požadavků a náležitostí
na přesnost a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Diplomová práce ukazuje na dobrou úroveň znalostí diplomantky, je psána přehledně, srozumitelně a
je z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých kapitol vhodně a logicky uspořádána. Výsledky
zeměměřických činností jsou obsaženy v přílohách, které tvoří součást práce. Předložená práce je
kvalitním dílem zaměřeným na každodenní geodetickou praxi. Je zpracována pečlivě bez zásadních
chyb a nedostatků.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce splňuje požadavky zadání v plném rozsahu a odpovídá i dalším obecným
požadavkům kladeným na tento typ vysokoškolské kvalifikační práce.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K hodnocené diplomové práci nemám žádné jiné poznatky a kritické připomínky.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je srozumitelná a po formální stránce bez vad. Jazyková stránka a grafická úprava
práce je zvládnutá na velmi dobré úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce je zaměřena na praktické aspekty geodézie. Vzhledem ke svému charakteru, který
vyplývá ze zadání, nelze mnoho vysloveně nových poznatků očekávat. To však nijak nesnižuje
úroveň práce.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomantka prokázala schopnost samostatné práce při řešení standardního úkolu běžné geodetické
praxe, a proto doporučuji její diplomovou práci k obhajobě.
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