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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala zcela samostatně,  a předložila hotovou práci po jedné konzultaci.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Zadáním hodnocené diplomové práce bylo vyhotovit geometrický plán pro průběh vytyčené nebo
vlastníky upřesněné hranice pozemků v k.ú. Křimov. Tato zeměměřická činnost ve veřejném zájmu
vyžaduje od zeměměřiče odborné zkušenosti a profesní erudici, kterou autorka zejména v přílohách
jasně prokázala. Předložená diplomová práce není klasicky rozdělena na část teoretickou a část
praktickou. Autorka vždy začíná jednotlivé části práce teorií a dále popisuje činnosti tak, jak je
vykonávala při vlastním měření, či vyhotovení. Popis zeměměřických činností v terénu i prací při
vyhotovování geometrického plánu je bez zbytečných a nepatřičných detailů, tedy jako technické dílo
v pravém slova smyslu. ZPMZ a vyhotovený geometrický plán nevykazují žádné hrubé a zjevné vady
, tudíž po ověření a potvrzení je geometrický plán způsobilý s potřebnými listinami pro zápis do
katastru nemovitostí.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová  práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.
Všechny zadané dílčí úkoly byly beze zbytku splněny.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
V práci se vyskytuje několik překlepů a terminologických nepřesností.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je srozumitelná, a po formální stránce zpracována na dobré úrovni.
Jazykově je zvládnutá na dobré úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Práce nepřináší žádné nové poznatky, jde o využití klasických postupů, jež se běžně používají při
řešení této problematiky.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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