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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Student pracoval na své diplomové práci zcela samostatně a možnost konzultace s vedoucí práce
prakticky nevyužíval. S vedoucí diplomové práce byla konzultována až konečná fáze při jejím
sestavení. Průběžnost zpracování je dána charakterem zadání.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce se věnuje zeměměřickým činnostem při výstavbě obchodního domu v
Hradci Králové. Diplomová práce je správně a logicky členěna do kapitol v postupu od teoretické
části až do praktického vyhotovení.
Praktická část popisuje lokalitu výstavby a geodetické práce při realizaci výstavby obchodního domu.
Jedním ze zadaných úkolů diplomanta bylo vyhotovení mapového podkladu pro projekt stavby. Další
etapou praktické části bylo vybudování vytyčovací sítě, její zaměření, výpočet a vyrovnání.
Následovalo vytyčení prostorové polohy stavby, resp. vytyčení charakteristických bodů stavby.
Podrobné vytyčení se týkalo vytyčení obvodu staveniště, deponie, vytyčení os pilot a odsazených os
pilot. Rozbory přesnosti byly prováděny pro každou výše uvedenou fázi vytyčovacího procesu. Tyto
rozbory již nebyly vyhotovovány pro vytyčení sprinkelové nádrže a pro vytyčení inženýrských sítí.
Výsledkem jednotlivých vytyčovacích činností byly vytyčovací výkresy a vytyčovací protokoly.
Všechny jsou uváděné v poměrně dosti, možno konstatovat až netypicky rozsáhlých přílohách k
práci. Zde je na posouzení diplomanta, zda nemohly určité výsledky jednotlivých vytyčovacích
činností, jako například zhodnocení přesnosti vytyčení, ať už primární či sekundární vytyčovací sítě,
ale i další vloženy přímo do textu práce. Práce se stakovým množstvím příloh stává zbytečně
nepřehlednou a čtenář se v ní velice těžce orientuje.
Poslední zeměměřickou činností prováděnou v rámci realizace výstavby obchodního domu bylo
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která je podkladem žádosti o kolaudační
rozhodnutí.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce diplomanta Bc. Jiřího Čížka odpovídá v plném rozsahu uvedenému zadání.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K diplomové práci nemám kromě výše uvedených žádné jiné kritické připomínky a jiné poznatky.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je srozumitelná a po formální stránce bez vad. Jazyková stránka a grafická úprava
práce je zvládnutá na velmi dobré úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Předložená diplomová práce je svým obsahem velmi rozsáhlá a student při jejím zpracování prokázal
schopnost komplexního a samostatného řešení daného úkolu. Způsob využití práce má čistě praktický
charakter.

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