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HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
                 obhajoba této bakalářské práce se koná dne:   

Téma bakalářské práce: 

Geometrický plán pro vyznačení budovy v k.ú. Rychvald 
 

Jméno a příjmení autora (-ky): Markéta Chmelenská 

 

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 jsou popsány pouze 
záležitosti týkající se předmětného geometrického plánu, nezabíhá do zbytečných detailů. 
Praktická popisuje stručně a věcně měření a vyhotovení. Zpracování je pečlivé, formálně téměř 
není co vytknout. Škoda zásadní připomínky k zaměření změny v terénu, která snižuje výsledné 
hodnocení. 
 
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. 22 – „bylo přiděleno číslo ZPMZ (3146)“ – nesouhlasí s údaji v přílohách, kde je 3156. 
- Str. 24 – zásadní připomínka: při měření na bodě 4002 byla změřena pouze jedna orientace, 

což dokládá i zápisník a protokol výpočtu v ZPMZ. 
- Str. 28 

- chybně uvedeno „stav dosavadního a nového…“ namísto „výkaz dosavadního a nového…“, 
- sestavení tabulek Výkazu dosavadního a nového stavu a Výkazu o BPEJ mohlo být více 

popsáno, než jen že byly vytvořeny a exportovány do GEUSu, 
- formalita: Obrázek 8 není žádost, ale pouze formulář žádosti. Žádostí se stane po vyplnění 

potřebných údajů. 
- V seznamu příloh chybí CD-R. 



- Příloha č. 2 - Geometrický plán – v popisovém poli použit nevhodný font, text vypadá jako 
„GEOMETAICKÝ PLÁN“. 

- Na CD je použit komprimační formát RAR místo ZIP, dále obsahuje pouze výsledky, chybí 
podklady a soubory zpracování. 

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

 Jazykově je práce v pořádku, vyskytuje se jen několik drobných chyb a místy chybí 
mezera po tečce a před identifikátorem jednotek. 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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