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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce Mgr. Petra Zbírala se zabývá důlně měřickými pracemi při výstavbě podzemní části
Areálu volnočasových aktivit na Staroměstském  náměstí v Mladé Boleslavi. Celkem obsahuje
závěrečná práce 9. kapitol, ve kterých se autor diplomové práce zaměřil pouze na praktické řešení.
Popis teoretických principů se v závěrečné práci jako samostatná kapitola nevyskytuje, autor se
výhradně věnuje popisu praktických činností prováděných při výstavbě podzemního díla. Popis
jednotlivých praktických činnosti je v diplomové práci řazen chronologicky, tak jak ve skutečnosti
probíhaly. Rozsah důlně měřických činností byl stanoven na základě prostudování projektové
dokumentace a následně ještě rozšířen o další činnosti a to z důvodu vydaného stanoviska obvodního
báňského inspektora. Důlně měřické práce se sestávaly z důlně měřických prací na povrchu a v
podzemí.  Na povrchu se jednalo o stabilizaci a určení polohy bodů důlního bodového pole (ZDPBP)
na povrchu, vytyčovací práce pro účely hloubení výdušné jámy a k tomu se vázající monitoring. Pro
účely připojení podzemního díla do souřadnicového systému na povrchu bylo realizováno připojovací
a usměrňovací měření, které bylo provedeno důlním polygonovým pořadem vycházejícím z jedné
přímky stabilizované na povrchu při ústí štoly a končící na bodě promítnutém výdušnou jámou,
přesně tak jak to stanovuje vyhláška ČBÚ 435/1992 Sb. o důlně měřické dokumentaci při hornické
činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.  V
podzemí pak bylo dále realizováno doplnění bodů důlního bodového pole, vytyčení jednotlivých
prorážek, zaměření a zpracování DMT části stropních konstrukcí. Poslední fází zpracování bylo
zaměření skutečného provedení stavby.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce odpovídá uvedenému zadání a stanoveným zásadám pro vypracování v
plném rozsahu.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K předložené diplomové práci nemám žádné jiné poznatky ani kritické připomínky.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora diplomové práce Mgr. Petra Zbírala lze hodnotit jako svědomitý a pečlivý.  Diplomant
zpracovával svou práci samostatně a na připomínky vedoucí diplomové práce reagoval aktivně.
Pravidelný kontakt s vedoucí práce byl omezen dle potřeb diplomanta, nicméně byl pro obě strany
dostačující. Veškeré zeměměřické činnosti v terénu prováděl student zcela samostatně.

5. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové stránce a formálním zpracování je předložená diplomová práce na vysoké úrovni a
splňuje požadavky kladené na tento typ vysokoškolské kvalifikační práce. Grafická část práce je
vyhotovená ve velmi dobré kvalitě a vhodně doplňuje část textovou.  Celkové zpracování diplomové
práce ukazuje na velmi dobrou úroveň znalostí studenta v dané problematice. Drobné překlepy a
gramatické chyby, které se občas v diplomové práci vyskytují nijak nesnižují její výslednou kvalitu

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky předložené diplomové práce mají jednoznačně praktické využití, protože volnočasový areál
byl Statutárním městem Mladá Boleslav již dán do provozu. Vzhledem k tomu, že jsou v této
diplomové práci popsány důlně měřické postupy obecně aplikovatelné pro výstavbu podzemních
objektů s nízkým horizontem je možné tyto obecné principy využít při řešení důlně měřických prací v
obdobném typu horninového masívu.



7. Celkové hodnocení práce.
Diplomant Mgr. Petr Zbíral ve své diplomové práci jednoznačně prokázal schopnost samostatné
zeměměřické činnosti na povrchu i v podzemí a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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