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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Zadáním hodnocené diplomové práce bylo vyhotovit geometrický plán pro opravu geometrického a
polohového určení nemovitosti v k. ú. Postřelmůvek. Z celé práce, včetně  příloh je patrno, že autorka
se v rámci pracovních povinností touto problematikou již delší dobu zabývá. V práci jsou patrny
odborné zkušenosti a profesní erudice. Předložená  práce je rozdělena na část teoretickou a část
praktickou. Obě jsou zpracovány na vysoké úrovni. Popis zeměměřických činností v terénu i prací při
vyhotovování geometrického plánu je bez zbytečných a nepatřičných detailů. ZPMZ a vyhotovený
geometrický plán nevykazují žádné hrubé a zjevné vady, tudíž po ověření a potvrzení je geometrický
plán způsobilý s potřebnými listinami pro zápis do katastru nemovitostí.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová  práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.
Všechny zadané dílčí úkoly byly beze zbytku splněny.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala zcela samostatně a průběžně konzultoval práci s vedoucím.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka práce je na vysoké úrovni a po formální stránce je bez vad.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce nepřináší žádné nové poznatky, jde o využití klasických postupů, jež se běžně používají při
řešení této problematiky.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Diplomová práce vykazuje 18% podobnosti se všemi nalezenými dokumenty. Na základě výsledků
uvedených v protokolu  o podobnosti  a vzhledem k tomu, že vyhotovení geometrického plánu je
nutno provádět dle platných právních předpisů, směrnic a návodů,  konstatuji, že práce je originální.

8. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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