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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
                 Obhajoba této bakalářské práce se koná dne:   

Téma bakalářské práce: 

Geometrický plán pro "zaměření stavby a podklad pro vydání kolaudačního 
rozhodnutí" v katastrálním území Matejovce. 

 

Jméno a příjmení autora (-ky): Lucia Koláriková 

 

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

 Teoretická část popisuje náležitosti GP a ZPMZ. Praktická část se věnuje zpracování 
daného GP krok za krokem od popisu lokality, přes přípravu, měření, zpracování až 
k použitým přístrojům a SW. Vyskytuje se několik méně srozumitelných formulací a výklad je 
místy náročný na představivost. Zpracování je pečlivé, oceňuji minimum chyb, přestože jazyk 
práce není mateřským jazykem autorky. 
 
2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? 
Pracoval samostatně? Byl v pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci průběžně? 

 Autorka pracovala samostatně, byla v kontaktu, ale konzultace probíhaly nad osnovou 
práce a ohledně formálního zpracování nedlouho před termínem odevzdání, takže průběžnost 
práce nemohu posoudit. 
 
3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

 Ano 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 

- Anotace, keywords – geometrický plán není geometric construction. 
- Str. 2 – nerozumím větě „Všechny požadované nemovitosti se musí zapsat do obsahu 

geometrických plánů.“ 
- Str. 6 – nerozumím větě „Parcelní čísla z jiných podkladů jako z katastrální mapy se 

nečerchují.“ 
- Str. 13 a 14 – obr. 2 je zbytečný, stačilo polohu vyznačit v obr. 1. Pro lepší představu bych 

ocenil další obrázek z vyznačením polohy průmyslové zóny vzhledem k městu Poprad, 
protože uvedený popis polohy je pro nezasvěceného nic neříkající. 



- Str. 17 
- není obecně pravda, že systém GNSS „funguje způsobem, že souřadnice vypočítává od 

nejbližšího referenčního bodu“, 
- rovněž není pravda, že souřadnice se musí „převést prostřednictvím programu určeného 

pro každý měřický přístroj do souřadnicové soustavy S-JTSK“, 
- když dostaneme z RTK s využitím SKPOS polohu na cm, k čemu je pro GP zmiňované 

dodatečné zpracování, kdy „údaje jsou dopracovány pomocí vybrané referenční stanice na 
milimetry“? Jak by to vůbec bylo technicky možné? 

- Str. 18 a následující – nemyslím si, že souřadnice získané z SKPOS jsou ve WGS-84. 
- Str. 19 – postrádám obrázek rozložení bodů transformačního klíče a určovaných bodů. 

Nenašel jsem jej ani v přílohách. 
- Str. 22 

- čerchovaná výplň budov – pokud je myšleno šrafování, je název poněkud matoucí, 
- je uvedeno, že „Budovy (haly) jsou vyznačeny červenou čerchovanou čarou“, v náčrtu 

jsou ale budovy plnou čarou (černě nebo červeně) s červeným šrafováním. 
- Str. 24 – nemyslím si, že „totální stanice“ je v literatuře nazývána i „elektronický dálkoměr“. 
- Str. 31 

- v seznamu příloh není označeno, které přílohy jsou pouze na CD, 
- přiložené CD není CD-ROM, ale CD-R. 

- Přílohy  
- č. 5 (protokol souřadnic z určení GNSS) – jde pouze o seznam souřadnic, který o vlastním 

určení souřadnic bodů neprozrazuje vůbec nic. Bohužel (zjištěno dotazem na katastrální 
úřad v Popradě) je tato forma v současné době na Slovensku platná, 

- č. 15 (ZPMZ) – kroužková vazba není, dle mého názoru, vhodná. Neumím si představit 
archivaci většího počtu ZPMZ v této vazbě, 

- č. 16 (CD) – chybí soubory výpočtů v Gromě, vzhledem k velikosti média nevidím důvod 
pro komprimaci příloh, navíc ještě ve formátu RAR, který ne každý umí zpracovat. 

 

5. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování) 

 Jazykově, až na 2-3 hrubky i/y a několik špatně vyskloňovaných koncovek, je práce 
v pořádku, formálně bez připomínek, také typograficky je práce téměř bez chyby. 
 

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

 Praktický – přehled zpracování GP na Slovensku a GP daného objektu. 
 

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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