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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce je věnována problematice návrhu a tvorby základní vytyčovací sítě pro vytyčení
prostorové polohy liniové stavby. Stanovený úkol v zadání práce byl nelehký a můžu konstatovat, že
diplomant si s ním dobře poradil. Liniovou stavbou, pro kterou byl návrh základní vytyčovací sítě
projektován, byly dvě projektované větve silniční komunikace „Prodloužená Ruská“ a na ni
navazující „Prodloužená Vítkovická“ na území Ostravy. Návrh prostorové vytyčovací sítě byl řešen
ve dvou částech, a to odděleně pro polohu a výšku. Zpracování diplomové práce probíhalo ve fázích:
návrh konfigurace sítě, které předcházela rekognoskace terénu, stanovení aproirní přesnosti
vytyčovací sítě, vybudování vytyčovací sítě v terénu a její zaměření v požadované přesnosti,
zpracování měření a analýza jeho přesnosti, vyrovnání sítě metodou nejmenších čtverců. Výsledkem
pak byly prostorové souřadnice bodů základní vytyčovací sítě stavby a jejich charakteristiky
přesnosti.
Diplomová práce vykazuje dobrou úroveň znalostí diplomanta, je psána přehledně, srozumitelně.
Výsledky zeměměřických činností jsou obsaženy v přílohách, které tvoří součást práce. Předložená
práce je kvalitním dílem a je zpracována pečlivě bez zásadních chyb a nedostatků.

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

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

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant Bc. Tomáš Harazim, přistoupil ke zpracování své diplomové práce zcela svědomitě a
pečlivě. Konzultací s vedoucí diplomové práce využil aktivně v první fázi zpracování, kdy bylo
přesně specifikováno zadání a úkoly, které má diplomant splnit. Praktické měření, ale i další
teoretické zpracování prováděl diplomant zcela samostatně a jeho kontakt s vedoucí práce byl
omezen dle jeho diplomanta, nicméně, jak také ukazuje kvalita zpracování, byl pro obě strany
dostačující.

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

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky této diplomové práce jsou prakticky využitelné. Vytyčovací síť byla navrhována pro
vytyčení prostorové polohy pozemní komunikace v rámci reálné liniové stavby budované na území
Ostravy.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomat prokázal schopnost samostatné práce v oboru zeměměřictví, a proto jeho diplomovou práci
doporučuji k obhajobě.
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