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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora diplomové práce byl svědomitý a pečlivý, pravidelně se zúčastňoval konzultací s
vedoucí diplomové práce. Praktickou část, geodetické činnosti v terénu prováděl zcela samostatně a
průběžně.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce se zabývá geodetickými činnostmi při výstavbě výrobní haly v Prostějově. Úvod
diplomové práce je věnován základním úkolům geodézie a výsledkům zeměměřických činností v
rámci rozsáhlého procesu výstavby objektu s prostorovou skladbou. Zmíněny jsou rovněž geodetické
základy a obsah projektové dokumentace. Praktická část práce se týká vytyčení prostorové polohy
stavebního objektu, vytyčení terénních úprav, inženýrských sítí a komunikací. Mezi další
zeměměřické práce ketré byly v rámci výstavby studentem provedeny patří ověřovací měření základů
haly (pilotového pole) a prostorové základy výrobních linek. Rozbory přesnosti, které by mělý být
součástí inženýrsko - stavebních úloh byly provedeny pro určení přesnosti polohy bodu v
polygonovém pořadu, pro určení přesnosti polohy přechodného stanoviska a pro vytyčení
podrobných bodů v požadované přesnoti vytyčení. Součástí diplomové práci je rovněž vyhotovení
dokumenace skutečného provedení stavby. Diplomová práce vykazuje logickou návaznost
jednotlivých prací, je psána srozumitelně a přehledně.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce plně odpovídá rozsahu zadání a odpovídá i dalším obecným
požadavkům kladeným na tento typ vysokoškolské kvalifikační práce.

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

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce vykazuje dobrou úroveň znalostí diplomanta. Je přehledně zpracována, logicky
členěna, jazykové a formální nedostatky se vyskytují v přiměřené míře. Grafická část práce má
vysokou úroveň zpracování.

6. Jaký je způsob využití práce?
Předložená diplomová práce nepřináší žádné nové poznatky a její charakter je zcela praktický.

7. Celkové hodnocení práce.
Student prokázal schopnost samostatné práce v oboru zeměměřictví a proto diplomovou práci
doporučuji k obhajobě
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