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Úkolem diplomové práce byla realizace geometrického plánu v katastrálním území Nová 
Bystrica, který byl vytvořen pro několik účelů. Práce splnila všechny body svého zadání. 
V teoretické části autorka uvádí stručnou historii geometrického plánu a teorii o současném 
geometrickém plánu a všech jeho náležitostech.  Takto je probráno i měření změn v terénu a 
záznam podrobného měření změn. V praktické části je podán postup při práci na konkrétním, 
docela náročném, geometrickém plánu. Práce je logicky řazena, přehledná, i když v teorii 
cituje autorka někdy až příliš mnoho detailů z právních předpisů. 
 
Spolupráce autorky s vedoucí diplomové práce byla na dobré úrovni. 
 
V této části posudku uvádím některé připomínky k diplomové práci: 
 
V kapitole „Identické body“ uvádí autorka, že identické body se ověřují v k.ú s číselnou 
mapou pomocí polohové odchylky, ke které je potřeba mít souřadnicové rozdíly mezi 
původními souřadnicemi bodu a souřadnicemi z měření GNSS. – Je to jediná metoda určení 
kontrolních souřadnic pro ověření identických bodů? 
 
V podkladech pro zpracování geometrického plánu je napsáno, že v příloze č.2 je, kromě 
výřezu katastrální mapy, výřez z vektorové mapy BPEJ na podkladě vektorové katastrální 
mapy. V mém exempláři diplomové práce tomu tak není. 
 
V práci bych doporučovala uvést schéma bodového pole, které tvořilo geometrický základ pro 
měření geometrického plánu. V náčrtu ZPMZ je to trošku nepřehledné. 
 
Při zpracování výsledků měření v grafickém znázornění GP „boli pospájané všetky podrobné 
body podľa meračského náčrtu“.  Proč není měřický náčrt součástí diplomové práce? 
 
Jazyková i formální stránka závěrečné práce je dobrá jen s drobnými nedostatky. Obrázky a 
tabulky doplňují text práce.  Přílohy jsou vyhotoveny podle platných právních předpisů. 
K vypracování bylo použito vhodné odborné literatury. 
 
Výsledky diplomové práce slouží příslušnému katastrálnímu pracovišti pro zavedení změn do 
katastrálního operátu. 
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Práci doporučuji k obhajobě a  hodnotím : 
 

Velmi dobře 
 

 
 

V Ostravě 19.5.2014                                                                           Jitka Mučková 


