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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalář Peter Augustín zpracovával závěrečnou práci, jejíž účelem bylo vyhotovení mapových
podkladů pro projekt výstavby Areálu vodných športov pod Dubňom v katastrálním území Budatín.
Mapové podklady v měřítku 1:500 byly vyhotovené na základě polohopisného a výškopisného
měření zájmového území. Pro připojení do závazných referenčních systémů SR (S-JTSK, Bpv) byla
použita technologie GNSS, metoda RTK. Měření technologií GNSS bylo realizované dvěma
nezávislými způsoby a součástí práce je i zhodnocení dosažené přesnosti dle platných předpisů.
Zamření podrobných bodl polohopisu a výškopisu bylo realizované pomocí bezhranolové univerzální
měřící stanice tachymetrickou metodou. Výsledkem byla účelová polohopisná mapa v měřítku 1:500,
účelová mapa výškopisu v měřítku 1:500 a podélné řezy (profily) komunikací v měřítku 1:500/500.
Bakalářská práce se dělí na dvě části: teoretickou a praktickou. Obsahem teoretické části jsou
zeměměřické činnosti při projektování a výstavbě nových objektů, popis použitých přístrojů a metod
měření a referenční systémy, ke kterým byly mapové podklady vztaženy.
Praktická část práce je věnována popisu vybudování pomocné měřické sítě, měření v terénu,
zpracování dat až po vyhotovení již výše uvedených mapových podkladů. Obě části bakalářské práce,
teoretická a praktická jsou psány velmi přehledně, srozumitelně, věcně a jednotlivé kapitoly na sebe
logicky navazují.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Bakalářská 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 bakalářské práci nemám žádné poznatky ani kritické připomínky

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student Peter Augustín pravidelně konzultoval dílčí výsledky své bakalářské práce, což se také
projevilo na dobré kvalitě jejího zpracování.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková a formální stránka bakalářské práce je na kvalitní úrovni, stejně tak jako část grafická, která
je vhodným doplňkem části textové. Je zřejmé, že student se zpracování závěrečné práce věnoval s
velkou pečlivostí. Gramatické chyby a další jazykové nedostatky se v práci v podstatě nevyskytují.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky předložené bakalářské práce Petera Augustína ve formě účelových mapových podkladů
mají praktické využití a budou sloužit jako podklad pro projekt nové výstavby Areálu vodných
športov pod Dubňom v katastrálním území Budatín.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Bakalářská práce vykazuje 4% podobnosti se všemi nalezenými dokumenty. Na základě výsledků
uvedených v protokolu o podobnosti dokumentů konstatuji, že předložená závěrečná práce je
originální.

8. Celkové hodnocení práce.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
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