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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Předložená diplomová práce je věnována problematice zeměměřických činností při výstavbě
obchodního domu "GÉČKO" v Ostravě. Autorka závěrečné práce shrnuje teoreticky základy
související s metodami vytyčování, kontrolním měřením v průběhu výstavby a vyhotovením
geometrického plánu. Následuje praktická část diplomové práce, ve které autorka přibližuje
jednotlivé činnosti geodeta v rámci výstavby obchodního domu. Praktická realizace diplomové práce
byla uskutečněna ve spolupráci s firmou Geosta s.r.o.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce zcela odpovídá zadání, stanovené cíle diplomové práce byly splněny.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přistup studentky ke zpracování diplomové práce hodnotím pozitivně. Pravidelně byla s vedoucím v
kontaktu, závěrečnou práci zpracovávala průběžně a samostatně.

4. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka závěrečné práce je dobrá, objevují se jen drobné stylistické nedostatky. Technická
úroveň závěrečné práce je dobrá, autorka zpravidla používá správné technické formulace.
Vypracování respektuje směrnici pro vyhotovení diplomové práce. Návaznost jednotlivých kapitol je
logická. Formální: str. 19 - chybně označen titulek obrázku, ZB - chybí v seznamu zkratek.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K závěrečné práci mám tyto připomínky:
1) Příloha č. 5: Grafickou dokumentaci by bylo vhodné doplnit výškami podrobných bodů - bylo by
vhodnější upřednostnit výšky bodů před čísly podrobných bodů. Grafická dokumentace mohla být
doplněna legendou.
2) str. 22: Autorka uvádí, že se podařilo nalézt ZhB 254 a body měřické sítě 4001 a 4002. Z textu
vyplývá, že tyto body byly převzaty a následně zahrnuty do vytyčovací sítě. Není zde ovšem
uvedeno, jakou metodou byly zmíněné body zaměřeny a od koho byly převzaty.
3) Příloha č. 1: Vytyčovací síť: postrádám výpočetní protokol.
4) Na str. 35 autorka uvádí skutečnost, že při kontrolním zaměření polohy sloupů byla u dvojice
sloupů překročená mezní hodnota odchylky v poloze 20 mm. Zjišťovala autorka práce příčinu
nedodržení požadované přesnosti v poloze sloupů?

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky diplomové práce mají praktický přínos, obchodní dům je již provozu.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů je dosažená shoda s ostatními nalezenými
dokumenty minimální. Jedná se především o kapitoly, týkající se problematiky geometrických plánu,
kde je nutné vycházet ze závazných předpisů a používat přesné technické formulace.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Doporučuji práci k obhajobě.
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