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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Úkolem bakalářské práce bylo provést vlastní měření v terénu, zpracovat naměřená data a vyhotovit
záznam podrobného měření změn. Cílem práce bylo vypracovat geometrický plán v digitální a
analogové formě. Práce je členěna do desíti kapitol. Úvodní část krátce pojednává o katastru
nemovitostí a katastrální mapě, dále pak o náležitostech geometrického plánu a záznamu podrobného
měření změn, následuje popis měřických prací v terénu a vyhotovení geometrického plánu.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval samostatně a byl v pravidelném kontaktu s vedoucím práce.

4. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové a formální stránce je práce na dobré úrovni. Přesto na některých místech v práci chybí
odkazy na odbornou literaturu, ojediněle chybí mezery za větnou tečkou. Odkazy na přílohy nejsou
podle pokynů pro zpracování závěrečných prací.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- v kap. "2.1. Historický vývoj katastru nemovitostí" není uveden jediný odkaz na odbornou
literaturu, taktéž v kap. "3.3. Popis katastrální mapy" a v kap. "5.2.1. Popisové pole"
- str. 9, kap. "3.1. Forma katastrální mapy": je digitální katastrální mapa vedena v měřítku 1:1000?

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky bakalářské práce jsou praktický využitelné a mohou být součástí návrhu na vklad do
katastru nemovitostí.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Závěrečná práce byla 26. 4. 2017 vložena do systému IS EDISON a poslána do systému THESES na
kontrolu na plagiátorství, vyvinutého Masarykovou univerzitou v Brně. V protokolu o vyhodnocení
podobnosti dokumentů ze dne 28. 4. 2017 je uvedeno, že k vloženému dokumentu byla v databázi
nalezena podobnost 32%. Podobnost bakalářské práce s jinými dokumenty je možné označit za
přijatelnou.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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