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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce se zabývá zeměměřickými činnostmi při přípravě výstavby
průmyslového objektu s prostorovou skladbou, konkrétně vyhotovení podkladu pro projekt stavby,
dále zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy
do Katastru nemovitostí. Předmětný stavební objekt se nachází v areálu EA a.s. v Rožnově pod
Radhoštěm a co se týče druhu výstavby, jednalo se o skeletovou konstrukci.
Diplomová práce Bc. Tomáše Kráľe obsahuje teoretické principy řešení daného zadání a to v kap. 2 a
v kap. 3, kap. 6.2.1, kap. 6.3.1. a není tedy striktně rozdělena na teoretickou a praktickou část
zpracování. Při tomto způsobu zpracování je však zachována návaznost jednotlivých kapitol.
Student ve zpracování praktické části postupoval v jejím sestavení podle etap, tak jak byly práce
realizovány v terénu, což umožňuje čitateli dobrou představu o uskutečněných měřeních a následných
zpracováních naměřených dat. Součástí diplomové práce jsou rovněž přílohy, ve kterých je možné
najít technické zprávy ze všech etap měření protokoly o výpočtu, polohopisný a výškopisný plán,
vytyčovací výkresy středů pilot a prostorové polohy stavebního objektu. Výsledkem této diplomové
práce je rovněž vyhotovený geometrický plán pro vyznačení budovy v KN a příslušné ZPMZ, vše dle
platné vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
V zásadách pro vypracování bylo součástí 4. bodu, vyhotovení DSPS (dokumentace skutečného
provedení stavby), tato vyhotovená dokumentace však součástí diplomové práce není, i když byla na
jedné z konzultací vedoucí diplomové práce předložena. Domnívám se, že tato skutečnost byla
způsobena nepečlivostí diplomanta při finálním kompletování obsahu diplomové práce. Vzhledem k
tomu, že zaměření skutečného provedení stavby bylo realizováno, což dokládá i přiložený
geometrický plán a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohu konstatovat, že diplomová práce
odpovídá zadání v plném rozsahu. Další úkoly stanovené v zásadách pro vypracování jak bodu 4., tak
předchozích bodů byly bezesporu naplněny.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
• Kap. 6.2.1. „Metody měření“ …domnívám se, že není nutné až tak podrobně popisovat
principy metod měření a to ve smyslu, centrace, horizontace, cílení apod.
• S jakou přesností byly vytyčeny středy pilot? V práci (příloha č.10) je doloženo kontrolní měření,
ale nikde není zhodnocena přesnost provedeného vytyčení
• Kap. 6.3.4 …domnívám se, že se nejedná o vytyčení sekundární sítě, ale o vytyčení
charakteristických bodů stavby, tzn…sekundárního systému

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant pracoval na zpracování diplomové práce samostatně, dá se říct, že i svědomitě, nicméně
ne vždy pečlivě. Své dílčí výsledky v průběhu zpracování konzultoval s vedoucí diplomové práce,
průběžnost zpracování diplomové práce je dána charakterem zadání.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková a formální stránka bakalářské práce je na dostatečné úrovni pro tento typ kvalifikační
vysokoškolské práce. Grafické zpracování příloh a obrázků je na dobré úrovni a vhodně doplňuje část
textovou. Gramatické chyby a další jazykové nedostatky se v práci vyskytují v malé míře a nesnižují
tak její kvalitu.



6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky diplomové práce jsou využitelné v praxi, protože vyhotovený geometrický plán bude
sloužit jako jeden z podkladů a neoddělitelná část listin pro vznik vlastnického práva v katastru
nemovitostí

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomant Bc. Tomáš Kráľ ve své diplomové práci prokázal schopnost samostatné práce v oboru
zeměměřictví a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 29.05.2015 doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.


