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V závěrečné práci na téma „Geodetické práce při výstavbě silového vedení v katastrálním 
území Klin“ byly splněny všechny body zadání. Po popisu lokality, ve které probíhalo měření, 
následuje stručná metodika měření s charakteristikami použitých souřadnicových systémů a 
popis použité přístrojové techniky a měřických metod. Od kapitoly 6 zpracovává autorka 
konkrétní měřickou činnost od vytyčení silového vedení, zaměření skutečného provedení 
stavby, včetně vyhotovení příslušné dokumentace a geometrického plánu pro zápis věcného 
břemene do katastru nemovitostí. Práce propojuje teorii s praktickou částí, i když té praktické 
části by mohla být věnována větší pozornost. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a jsou 
docela logicky řazeny. 
 
Spolupráce autorky s vedoucí diplomové práce byla na dobré úrovni. 
  
K práci mám připomínky, z nichž některé uvádím v této části posudku: 
 
str.22, kapitola 5.3. Polárna metóda – „ Súradnice určovaného bodu sú vždy ovplyvnené 
chybami, ktoré vychádzajú z počiatočného bodu.“ – Prosím o další vysvětlení. Nic jiného už 
neuvlivňuje přesnost nově určovaného bodu touto metodou? 
 
K obrázku 6 na straně 22 by to chtělo uvést nějaké základní matematické vztahy. 
 
str.24, kapitola 6.2.1 Priebeh merania GNSS – Proč observace na jednotlivých bodech 
měřické sítě trvala 1 hodinu? Proč při kontrolním měření délek v této síti bylo použito 
minihranolu? 
 
str.26, kapitola 6.2.3 Overenie meračskej siete a presnosť merania, tabulka 4 – Měřená délka 
je vodorovná nebo šikmá? 
 
str.28, kapitola 6.2.3 Overenie meračskej siete a presnosť merania – Jsou zde uvedeny 1.a 
2.třída přesnosti, ale nejsou dány jejich charakteristiky a k čemu se tyto třídy přesnosti 
vztahují. V dalším odstavci jsou napsány podélná a příčná odchylka 0,4 m podle STN 73 
0422. K čemu tyto odchylky patří? 
 
str.31, kapitola 6.3.3 Meračské práce pri vytýčení trasy silového vedenia – „Po vytýčení a 
zatlčení kolíka na mieste lomového bodu sa urobilo eště jedno kontrolne zameranie, rozdiel 



medzi meraniami je v intervale 1 – 2 cm čím sme previedli kontrolu vytýčenia.“ – Hodnoty 
kontrolního měření by měly být v příloze č.6, ale není uvedeno, kde je tato příloha. Určitě by 
to chtělo zhodnocení výsledků kontrolního měření v textu diplomové práce. 
 
Na stránce 47 je napsáno, že v geometrickém plánu je znázorněno rozhraní sousedních 
mapových listů. V příloze 4.2 Geometrický plán – grafická část jsem nic takového nenašla. 
 
Jak široké musí být ochranné pásmo elektrického vedení ? 
 
str.49, kapitola 7.4 Spracovanie záznamu podrobného merania zmien – „Podľa vyhlášky 
461/2009 Z.Z katastrálného zákona sa používa kritérium presnosti ∆p, ktorou možeme 
posúdiť presnosť prebraných bodov.“ Posouzení přesnosti a její zhodnocení by se mělo 
objevit v textu práce. 
 
 
Jazyková stránka práce je na dobré úrovni, v práci jsou drobné překlepy a pravopisné chyby. 
Text práce je doplněn kvalitními obrázky, ne vždy na ně najdeme v textu odkaz. Totéž je 
možné říci i o tabulkách. Přílohy jsou zpracovány podle platné legislativy, někdy opět bez 
odkazu v textu práce. Pro zpracování byla použita vhodná odborná literatura. Chybí také 
vysvětlení některých použitých zkratek. 
 
Zadavatelem prací byla Stredoslovenská energetika, a.s., která výsledky využije pro své 
účely. 
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