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Jméno a příjmení diplomanta : Bc.Jan Grúz 
 
V diplomové práci byly splněny všechny body zadání. Tématem je vytvoření technické mapy 
části obce, proto je nejdříve věnována pozornost teoretickému zpracování poznatků o 
technické mapě obce, geodetických a kartograficých základech a metodách, které byly 
použity pro zaměření dané lokality. Ve druhé části práce je teorie aplikována v konkrétních 
podmínkách. Práce je stručná a přehledná, kapitoly jsou logicky řazeny a vystihují postup 
prací pro splnění zadaného úkolu.  
 
Spolupráce autora s vedoucí diplomové práce byla na dobré úrovni. 
  
K práci mám připomínky, některé z nich uvádím v následující části posudku: 
 
Kapitola  3.2.1. Polohová bodová pole – rozdělení polohových bodových polí neodpovídá 
vyhlášce ČÚZK č.31/1995 Sb., příloha č.1 
 
Kapitola 3.2.4 Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad – „Tento 
druh polygonového pořadu se používá v 1. až 4.třídě přesnosti.“ Pro co platí tyto třídy 
přesnosti? 
 
Kapitola 3.4.4 Rychlá statická metoda – Jaké podmínky musí být splněny pro měření 
technologií GNSS podle přílohy 9 vyhlášky ČÚZK č.31/1995 Sb.? 
 
Kapitola 6.2.3 Výpočet hodnot získaných polární metodou – Bylo testováno více než 20 
rozdílů délek? Jaká podmínka musí být splněna? 
 
Proč bylo v účelové mapě k zobrazení polohopisu použito červené a modré barvy? 
 
Velikost písma některých mimorámových údajů neodpovídá ČSN 013411. 
 
V mimorámových údajích chybí označení sousedních mapových listů. 
 
Formální stránka práce je na dobré úrovni. V textu práce jsou pravopisné chyby. Práce je 
vhodně doplněna obrázky, tabulkami a přílohami. Ke zpracování diplomové práce byla 
použita vhodná odborná literatura. 
 



Výsledky diplomové práce mohou být použity pro některé projektové a stavební práce v obci . 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě a  hodnotím : 
 

Velmi dobře 
 

 
V Ostravě 16.5.2017                                                                          Jitka Mučková 


