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Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
Zadáním hodnocené diplomové práce byly zeměměřické práce pro projekt revitalizace vodní 
nádrže Horní Bečva. Předložená diplomová práce odpovídá uvedenému zadání v plném 
rozsahu.  
 
Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 
Z hlediska struktury, návaznosti i úplnosti jednotlivých částí je diplomová práce zpracována 
velmi dobře. 
 
Základní zhodnocení diplomové práce. 
Předložená diplomová práce nejdříve popisuje zájmovou lokalitu, získání podkladů, 
rekognoskaci terénu a stabilizaci bodů. Další část je věnována technologii GNSS, jejímu 
popisu a následně praktickému měření a zpracování dat. Práce pokračuje popsáním měřických 
prací, kdy tachymetrií bylo změřeno okolí vodní nádrže a kombinací technologie GNSS a 
sonaru bylo změřeno dno vodní nádrže. 
V poslední části je uvedeno zpracování naměřených dat a tvorba účelové mapy, profilů 
vodního díla a digitálního modelu terénu. 
K diplomové práci nemám větších připomínek a je zpracována přehledně a věcně dobře. 
 
Jiné poznatky, kritické připomínky. 
V práci jsem nenašel žádné výrazné chyby. Maximálně můžu uvést, že u polygonových pořadů 
je použito výrazně rozdílně dlouhých stran. Je to ale možná způsobeno náročnosti terénu 
v okolí vodního díla. 
 
Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
Diplomová práce nepřináší dle mého názoru nové poznatky, i když použití sonaru je v geodézii 
jistě zajímavé. 
 
Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
Autorka převážně vycházela z literatury a internetových stránek, které se týkaly systému 
GNSS, metod měření a informací o použitých přístrojích. 
 
Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování). 
Diplomová práce je po jazykové stránce na výborné úrovni. Po formální stránce jsem objevil 
jen pár připomínek popsaných výše. 
 
Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití). 
Výsledky diplomové práce budou jistě velmi užitečné při plánované revitalizaci vodní nádrže 
Horní Bečva. 
 
Celkové hodnocení práce. 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Hodnocení: výborně. 
 
 
Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 26.5.2013   Ing. Josef Rožnovský 


