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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Podle zadání bylo úkolem bakalářské práce provést polohopisné a výškopisné zaměření dané oblasti
za účelem zpracování projektu teplovodní přípojky. Provést zaměření skutečného provedení stavby a
křížení stávajících sítí. Zpracovat měřickou dokumentaci.
V práci je doloženo, že bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření, ale polohopis a výškopis
zpracován není. Technická zpráva s názvem "Zaměření skutečného provedení stavby PLYNOVODNÍ
přípojky" obsahuje pouze souřadnice dvou zaměřených bodů. Nikde není uvedeno, jak bylo
provedeno zaměření křížení stávajících sítí. Výsledkem bakalářské práce měla být patrně příloha č. 9
s názvem "Účelová mapa v měřítku". Příloha č. 9 je však téměř nečitelná a nemá náležitosti účelové
mapy.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Z výše uvedeného vyplývá, že práce neodpovídá zadání v plném rozsahu.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- str. 8: Jak souvisí obrázek č. 8 se vzorci 5.1. a 5.2?
- str. 10: Jak souvisí obrázek č. 10 se vzorcem 5.8? Proč nejsou objasněny parametry funkčního
vztahu 5.8?
- kap. 8.2 "Charakteristika a kriteria přesnosti" není vhodně ani použitelně zpracovaná.
- v příloze č. 3 "Technická zpráva" jsou polohové souřadnice X a Y v polohovém souřadnicovém
systému JTSK uvedeny v metrech na tři desetinná místa a výšky Z jsou uvedeny také v metrech na tři
desetinná místa. Je tento počet desetinných míst správně uvedený?
- v souvislosti s kvalitou grafického výstupu uvedeného v příloze č. 9 vznáším dotaz, zda byla kresba
opravdu vytvořena v geodetickém software Kokeš?

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval samostatně, byl v kontaktu s vedoucím práce, ne pravidelném.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce působí velmi stroze, překlepy, které se zde vyskytují, často mění charakter sdělení.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky měření prakticky využitelné jsou, výsledky práce (technická zpráva, účelová mapa)
prakticky využitelné nejsou.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Závěrečná práce byla 13. 7. 2016 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 15. 7. 2016 je uvedeno, že k vloženému dokumentu byla v databázi
nalezena podobnost 36%. Podobnost bakalářské práce s jinými dokumenty je možné označit za
přijatelnou.

8. Celkové hodnocení práce.
Práci k obhajobě doporučuji s výhradami ke kvalitě práce.
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