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Zadané téma diplomové práce bylo splněno. 
 
 
Závěrečná práce je sepsána přesně podle jednotlivých bodů zadání se stručným 

vysvětlením projektu pozemkových úprav. Obsahuje mnoho z průběhu jednání o 
pozemkových úpravách, hodně zásad pro  nové rozdělení pozemků, velice obsažný popis 
hranic projektu pozemkových úprav a rozdělení obvodu na jednotlivé bloky. Jinak se práce 
více věnuje konkrétnímu zpracování jednoduchého projektu v obci Zuberec. Práce je 
přehledná, kapitoly jsou logicky řazeny a vystihují postup prací při tvorbě jednoduchého 
projektu pozemkových úprav. 

 
 
Spolupráce mezi autorkou práce a vedoucí diplomové práce byla na dobré úrovni. 
 
K diplomové práci mám připomínky a některé z nich uvádím v následující části 

posudku. 
 

Str.11, kapitola 5.1 Rekognoskace bodových polí – V této kapitole je uvedeno, že pro ověření 
stávajících PPBP je pro 3.třídu přesnosti povolená odchylka 0,20 m. Opravdu je hodnota 
povolené odchylky taková? Není také uvedena dosažená přesnost nově určených PPBP. 
 
Přehledný náčrt bodů bodového pole v příloze č.7 je nečitelný. Mohl být volně připojený 
k diplomové práci  na větším formátu papíru. 
 
 
Str.16, kapitola 6.1 Operát obvodu projektu pozemkových úprav a 6.2. Rozdělení JPÚ do 
bloků a 6.3 Vytyčení a stabilizace hranice obvodu – V těchto kapitolách je sice podrobně 
podán slovní popis, ale bez jakékoliv mapy nebo obrázku je nepředstavitelný.  
 
„V příloze č.5 jsou údaje o trvale stabilizovaných bodech hranice obvodu projektu JPÚ.“ – 
Podle str.64 obsahuje příloha č.5 jen body ZPBP a PPBP. 
 
 



Str.34, kapitola 9.4 Vytyčení nových pozemků – Jakým způsobem proběhlo vytyčení nových 
pozemků? Existuje nějaká dokumentace o vytyčení ? Byly předány výsledky vytýčení a tedy 
nový stav v dané oblasti na katastr pro obnovu operátu? 
 
Str.41, Kapitola 10 Vyhotovení dokumentace – V této kapitole je vypsána dokumentace, která 
je výsledkem pozemkových úprav. Jak byla tato dokumentace vytvořena ? 
 
K diplomové práci patří také ZPMZ, které jsou uvedeny jenom v přílohách na CD bez 
komentáře v textu diplomové práce a přitom by mohl náčrt ZPMZ posloužit k ilustraci 
některé řešené problematiky v rámci JPÚ. 
 
Str.45, kapitola 11.Závěr - „Při řešení projektu v platném obvodu projektu pozemkových 
úprav jsem přihlídala na optimální uspořádání pozemků a vytvoření kompaktních celků 
jednotlivých vlastníků. Pro zachování přístupu k novým pozemkům jsem navrhla pozemky 
pro dvě přístupové cesty procházející modelovým územím.“ – Co ostatní práce uvedené 
v diplomové práci ? 
 

Jazyková stránka závěrečné práce je slabá. Práce je napsána česko-slovenským 
jazykem se spoustou pravopisných chyb. Některé věty textu nejsou úplné. Opakují se některé 
odstavce. Práce je doplněna obrázky a fotografiemi. Obrázky jsou často nečitelné. Pro 
vyhotovení práce byla použita vhodná odborná literatura. 

 
Výsledky diplomové práce mají praktické využití, což vyplývá už z důvodů, pro které 

byl projekt JPÚ vyhotoven. 
 
Práce nepřináší žádné nové poznatky. Jedná se o postupy stanovené pro řešení 

zadaného úkolu. 
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