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Připomínky a dotazy k práci:
Teoretická část je optimálně stručná. Výhrady mám k několika tvrzením „Získané
souřadnice z měření jsou přímo v souřadnicovém systému JTSK“ u obecného popisu metody
GNSS, „V současné době se jedná o nejpřesnější metodu u GNSS pro určení prostorové
polohy“ u popisu metody RTK.
Praktická část práce je velmi podrobná, autor často uvádí některé nadbytečné detaily a
úvahy, viz vhodnost optimálního oblečení pro geodetické měření na podzim nebo popis
situace, kdy mu děti koply do stativu.
Autor se nevyhnul pravopisným chybám, případně neoptimálním formulacím –
„vyhodit rajon ze stanoviska“.
Na straně 41 je uvedeno, že byly mazány některé orientace a následně opravovány
směry, tak aby výchozí orientace byla nulová. V závěru práce je pak uvedeno, že souřadnice
rajonů nemohly být vypočteny současně s podrobnými body vzhledem k překročení mezních
odchylek. Prosím, aby autor toto podrobněji vysvětlil.
Na straně 42 u obrázku č. 33 je nastavení atributů pro import souřadnic nevhodně
překryto obrázkem okna z Microstationu a dalším obrázkem z Gromy.
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Z hlediska atributové čistoty jsou ve výkresu jen drobné nedostatky, vyplývající spíše
z nejednoznačnosti zadaného předpisu pro atributovou strukturu dat.
Topologická kontrola odhalila chyby v kategorii volné konce, kdy některé linie byly
dovedeny ke kraji značky terénu 9.12 a pokračovaly z druhého kraje značky.

Závěr:
Přes výše uvedené připomínky práce splňuje zadání, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím
stupněm
Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum: 17.06. 2020
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