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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomantka Bc. Maria Majdová zpracovala diplomovou práci na téma „Polohopisné a výškopisné
zaměření liniové stavby v obci Oravská Lesná“. Diplomová práce obsahuje část teoretickou a část
praktickou. Teoretická část práce řeší obecné principy podrobného polohopisného a výškopisného pro
účely vyhotovení podkladu pro projekt rekonstrukce nebo vybudování nové liniové stavby a
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Měřická síť v obou výše uvedených
případech byla zaměřená technologií GNSS , metodou RTK s využitím SKPOS a byla připojená do
závazných referenčních systémů SR prostřednictvím rezortní transformační služby SR (RTS).
Zeměměřické činnosti prováděné při zaměření území pro projekt liniové stavby se sestávaly z
rekognoskace terénu, vybudování měřické sítě. Měření podrobných bodu polohopisu a výškopisu
bylo realizováno metodou tachymetrie univerzálním měřicím přístrojem SOKKIA SET 230RK ve 3.
tř. přesnosti dle normy STN 01 3410. Dokumentace skutečného provedení stavby byla zpracována na
základě provedeného měření po ukončení výstavby liniové výstavby a podrobné body realizované
stavby byly zaměřeny technologií GNSS
Výpočetní práce probíhaly v programu GEUS 15.0 a pro grafické zpracování byl využit grafický
software MicroStation V8.
Výsledkem provedených měření, tzn. měření pro účely vyhotovení dokumentace jako podkladu pro
projekt a měření pro účely vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby jsou v obou
případech technické zprávy protokoly o výpočtu, seznamy souřadnic, polohopisný a výškopisný lán v
M 1:500 a grafické znázornění lokality v M 1:500.
Diplomová práce je přehledně a logicky členěna na jednotlivé kapitoly, které na sebe vhodně navazují
a je striktně členěna na teoretickou a praktickou část.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Studentka splnila všechny požadavky uvedené v zadání diplomové práce. Předložená diplomová
práce odpovídá tedy stanovenému zadání v plném rozsahu.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Připomínka:
V protokolech o výpočtu chybí informace o měření provedeného technologií GNSS bodů jak měřické
sítě, tak podrobných bodů. Jedná se o údaje o dosažené přesnosti měření: PDOP, HDOP, GDOP,
konfigurace družic a stejně tak chybí informace o přesnosti provedené transformace a to i za
skutečnosti, že byla použita síť permanentních stanic SR (SKPOS).

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autorky diplomové práce byl svědomitý a pečlivý, pravidelně se zúčastňovala konzultací s
vedoucí diplomové práce. Praktickou část, geodetické činnosti v terénu prováděla zcela samostatně.

5. Hodnocení formální stránky.
Celkové zpracování diplomové práce má dobrou úroveň, grafické výstupy jsou vytvořeny v
odpovídající kvalitě. Formální a jazykové nedostatky se nevyskytují.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce nepřináší žádné nové poznatky, má čistě praktické využití a její zpracování
poukazuje na schopnost samostatné práce diplomantky v oboru zeměměřictví.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě
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