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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomantka pracovala zcela samostatně, ale své dílčí výsledky pravidelně konzultovala s vedoucí
diplomové práce. Průběžnost zpracování je dána charakterem stanoveného zadání.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část věnující se problematice
zeměměřických činností v rámci přípravy, projektování a realizace výstavby stavebního objektu.
Teoretická část diplomové práce se obecně věnuje účelovým mapám, resp. mapovým podkladům pro
projektování staveb, pojednává stručně o dokumentaci skutečného provedení stavby, problematice
vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou a procesu vyhotovení geometrického plánu
pro rozdělení pozemku a vyznačení budovy v katastru. Teoretická část je psána stručně, přehledně a
srozumitelně, podává komplexní teoretickou informaci řešené problematiky a je tak dobrým
základem pro praktické zpracování stanoveného zadání práce.
Měřické práce, jejich zpracování a vyhodnocení se sestávaly z vyhotovení mapové dokumentace pro
účely projektu stavby, vytyčovacích pracích v průběhu výstavby, zaměření a vyhodnocení skutečného
provedení stavby a konečně vyhotovení geometrického plánu. Rozbory přesnosti byly autorkou práce
správně vyhotoveny dle normy ČSN 730420-1 – přesnost vytyčování staveb.
Diplomová práce je logicky strukturována, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a je vhodně doplněna
obrázky a tabulkami.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Na zpracování své diplomové práce diplomantka pracovala velice pečlivě a svědomitě, všechny dílčí
úkoly, které byly stanovené v zásadách pro vypracování vyřešila a tak splnila zadání v plném
rozsahu. Diplomová práce vykazuje dobrou úroveň znalostí diplomantky.

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

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce nevykazuje žádné velké jazykové a formální nedostatky. Grafická část práce má
dobrou kvalitu a vhodně doplňuje textovou část práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Předložená diplomová práce má praktické využití a studentka při jejím zpracování prokázala svou
schopnost samostatné práce v oboru zeměměřictví.

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