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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je cílena do oblasti zeměměřických činností v průběhu výstavby a po
jejím ukončení. Konkrétně byly prováděny a zpracovávány zeměměřické činnosti při výstavě
rekonstrukce vodovodu, resp. jeho rozdělení na dvě tlakové pásma v obci Uničov. Po ukončení
výstavby bylo realizováno zaměření skutečného provedení stavby a pro účely její kolaudace byl
vyhotoven geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.
Diplomová práce je psána srozumitelně, věcně a je v ní používána správná terminologie. Je obsahově
rozdělena na dvě části a to teoretickou a praktickou, které na sebe navzájem logicky navazují,
přičemž praktická tvoří její nosnou část. V teoretické části práce uvedeny právní předpisy v oboru
zeměměřictví a katastru a dále jsou popsány metody měření a technologie použité při zeměměřických
činnostech na dané stavbě. Praktická část práce popisuje konkrétní situaci stavby a zeměměřické
činnosti byly rozděleny na vytyčovací práce při pokládce vodovodního potrubí a na část zaměření
skutečného provedení stavby. Veškeré zpracování technické dokumentace bylo provedeno dle
platných předpisů v oblasti investiční výstavby a katastru nemovitostí a rovněž dle metodiky
zadavatele. Výsledkem diplomové práce je rozsáhlá výkresová dokumentace, která je součástí
diplomové práce a zařazena do příloh k závěrečné práci.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová 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 diplomové práci nemám žádné poznatky ani jiné kritické připomínky.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant Bc. Vladan Svěntý, přistoupil ke zpracování své diplomové práce zcela svědomitě a
pečlivě. Konzultací s vedoucí diplomové práce využil aktivně v první fázi zpracování, kdy bylo
přesně specifikováno zadání a úkoly, které má diplomant splnit. Praktické měření, ale i další
teoretické zpracování prováděl diplomant zcela samostatně a jeho kontakt s vedoucí práce byl
omezen dle jeho diplomanta, nicméně, jak také ukazuje kvalita zpracování, byl pro obě strany
dostačující.

5. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je předložená diplomová práce na dobré úrovni. Grafická část práce je
vyhotovená ve velmi dobré kvalitě a celkové zpracování diplomové práce ukazuje na studentovu
vysokou úroveň znalostí dané problematiky.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky diplomové práce Bc. Vladana Svěntého mají praktické využití. Vyhotovená dokumentace
bude využita pro kolaudační rozhodnutí potřebné k uvedení stavby do provozu.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Diplomové práce vykazuje 15% 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.
Diplomat prokázal schopnost samostatné práce v oboru zeměměřictví, a proto jeho diplomovou práci
doporučuji k obhajobě.
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