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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Studentka přistupovala ke zpracování zadaného tématu velice zodpovědně a pravidelně výsledky své
práce konzultovala s její vedoucí. Na diplomové práci pracovala průběžně, což bylo dáno
charakterem zpracovávaného tématu.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená práce diplomantky se věnuje problematice sledování vodorovných posunů a poklesů v
oblasti bývalého důlního díla jámy Boží Dar. Vodorovné posuny a poklesy byly vyhodnocovány na
základě šesti etapových měření, které probíhají od roku 2009 dvakrát ročně. Pro připojení lokality do
geodetických základů použila diplomantka technologii GNSS, kterou však ne vždy mohla vzhledem k
zalesněnému terénu použít. Určení souřadnic a výšek bodů měřické sítě bylo kombinováno metodou
polygonového pořadu a trigonometrickou metodou. Pro ověření určeného převýšení mezi body
měřické sítě byla použita metoda technické nivelace. Právě ve vhodnosti volby a následného použití
různých geodetických metod pro určení polohy a výšky bodu spatřuji schopnost diplomantky
reálného využití svých znalostí získaných po dobu svého vysokoškolského studia.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce v celém svém rozsahu splnila stanovené zadání.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K hodnocené diplomové práci nemám žádné jiné poznatky a kritické připomínky.

5. Hodnocení formální stránky.
Jazyková stránka a formální zpracování jsou na dobré úrovni a odpovídají úrovni vysokoškolské
kvalifikační práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Na základě vyhodnocených vodorovných posunů a poklesů bude vyhotovena dokumentace pro
zabezpečení propadlin, kdy prozatímní návrhy na zabezpečení jsou zasypání a speciální vyztužení.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomantka zpracováním diplomové práce jednoznačně prokázala samostatnost při řešení úkolu
běžné geodetické praxe a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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