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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:   

Téma bakalářské práce: 

Geometrický plán pro rozdělení pozemku v katastrálním území Štěpánkovice 
 

Jméno a příjmení autora (-ky): Marie Heinzová 

 

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 
 
1. Základní zhodnocení závěrečné práce 

 Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické je popsána historie 
vzniku geometrického plánu, dále obsah geometrického plánu a záznamu podrobného měření 
změn. Výklad nezabíhá do zbytečných detailů. Praktická část popisuje stručně měření a 
vyhotovení. Zpracování je pečlivé, formálně téměř není co vytknout, ale některé skutečnosti jsou 
nejasné a potřebovaly by lépe popsat. 
 
2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 
Pracoval samostatně? Byl v pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně 

 Autorka byla v kontaktu, ale pracovala samostatně. Konzultace proběhla formou hrubé 
kontroly obsahu a rozsahu textové části před vytištěním. 
 
3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Ano. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

- V práci je na několika místech zmiňován kód kvality, kterému se teoretický úvod nevěnuje. 
- Str. 12 

- chybí informace o formátech (velikosti) grafického znázornění, 
- poslední věta je nedokončená. 

- Str. 17 – „náčrt má formát A4“ – a co větší formáty? 
- Str. 19 – bod g) není náležitostí ZPMZ, uvedená poznámka logicky patří k bodu f). 
- Str. 22 – proč byla požadovaná dvě podlomení? Technicky by stačilo jedno. 
- Str. 23 

- nepřesnost: na obrázku č. 5 není výřez KM ve formátu *.vfk, ale ukázka DKM. Formát 
VFK je výměnný formát a jedná se prostý text, 

- chybně zapsané číslo bodu 9271932360. 
- Str. 26 – „bylo třeba provést vyrovnání bodu 1 do přímky…“ – vůbec není zřejmé, kde se bod 

1 vzal. Dle GP jde o plastový znak, dle protokolu v ZPMZ byl jen kontrolně zaměřen. Také 
není doposud uveden důvod rozdělení. 



- Str. 28 – „Další částí zpracování geometrického plánu bylo jeho grafické znázornění … a náčrt.“ 
Tato věta je matoucí, protože mluví o náčrtu v souvislosti s GP, ale má na mysli náčrt ZPMZ. 

- Str.30 – „dle vyhlášky 190/1996 Sb. v nejnovějším znění“ – nemělo by být uvedeno „dle 
vyhlášky 26/2007 …“? 

- Str. 32 – nepřesnost, geometrický plán není předmětem zápisu do KN, ale nezbytným 
podkladem pro zápis. 

- V seznamu příloh chybí CD-R. 
Přílohy: 
- č. 1 – Geometrický plán 

- v popisovém poli GP chybí adresa zhotovitele, 
- ve výkazu dosavadního a nového stavu není u parcely 2121/1 vyplněno porovnání se stavem 
evidence právních vztahů. 

- č. 2 – ZPMZ 
- v náčrtu jsou kontrolní body označeny značkou jako identické body, 
- opravdu byly oměrné míry v délce ~ 90 m přímo měřeny? 
- při výpočtu výměry parcely 2121/2 je odečítán „vnitřní objekt“ – v textové části mohla být 

tato skutečnost vysvětlena. 
- Na CD jsou pouze výsledky, chybí podklady a soubory zpracování. 
 
5. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování) 

 Jazykově je práce na dobré úrovni, vyskytuje se jen několik drobných chyb a místy chybí 
mezera po tečce a za §, ale bohužel i 2-3 špatné i/y. Formálně bez připomínek. Použité zdroje 
jsou v textu odkazovány. 
 

6. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 

 Praktický – podklad pro vklad do katastru nemovitostí. 
 

7. Celkové hodnocení práce 

 Doporučuji k obhajobě. 
 
8. Práci hodnotím  
Zde uveďte hodnocení bakalářské práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) 
 

velmi dobře 
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