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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant pracoval na své práci zcela samostatně.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Úkolem diplomanta bylo vybudování podrobného bodového pole, včetně připojení do
souřadnicového systému S-JTSK a výškového systému Bpv,  zaměření výškopisu a polohopisu pro
projektovou dokumentaci, vytyčení staveb a s tím související vyhodnocení naměřených údajů.
Student rozdělil práci  do tří kapitol. V první kapitole se student zaměřil na problematiku tvorby map,
druhá kapitola obsahuje vlastní měřické práce. Třetí kapitola stručný závěr.
Kapitolu dvě bylo vhodné rozdělit do více hlavních kapitol, zvýšila by se tím více přehlednost.
Zároveň mohlo být více grafického znázornění - přispělo by to větší představivosti a přehlednosti (v
práci jsou pouze čtyři obrázky).

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Práce splňuje podmínky zadání.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V textu není uveden odkaz na přílohu č. 6 (technická zpráva), kde se dozvíme např.
kdy proběhla jednotlivá měření, jak byly stabilizovány body měřické sítě (ani obrázek není), kterými
body je tvořena měřická síť (kap. 2.5), není zde ani odkaz na přílohu (č. 4), toto vše a jiné mělo být
uvedeno v textu práce.
Ověření přesnosti určení bodů měřické sítě chybí.
Chybí polní náčrt
Polohopisná a výškopisná mapa není označena - příloha č. 7

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce vykazuje jazykové nedostatky (překlad ze slovenského do českého jazyka,
pravopisné chyby), tím se snižuje úroveň této práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Jedná se o standardní práce.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 22.05.2012 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.


