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Název práce:  
Zaměření pro tvorbu účelové mapy zóny ke kontrole v lokalitě Brno ul. Havlíčkova 
 
Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 
Autor se samostatně orientoval v lokalitě a zvládl technologii získání a zpracování dat dle 
zvyklostí správce mapového díla. Požadavky zadání jsou splněny. 
 
Aktuálnost a odborná úroveň práce: 
Práce souvisí s požadavky na vyhotovitele geodetických dokumentací skutečného provedení, 
kteří jsou sekundárními tvůrci mapového díla. Student svou odbornou úrovní práce splnil 
požadavek na kontrolu a doplnění chybějící části dokumentace. 
 
Aktivita a přínos autora: 
Autor musel prokázat schopnost samostatné orientace v bodovém poli a zvládnout technologii 
získání dat.  Situace byla o to obtížnější, že se pohyboval v prostředí husté městské zástavby 
v lokalitě liniového typu. 
 
Příprava autora, využití znalostí získaných studiem a využití odborné literatury: 
Student vyvíjel standardní činnost k zajištění výchozích podkladů pro tvorbu účelové mapy. 
Studoval využitelné podklady a následně zjištěné údaje ověřoval při rekognoskaci území. 
 
Konzultace a odborná komunikace: 
Konzultace byly využívány pouze v nezbytné míře pro rozbor problému. Odborná 
komunikace byla na průměrné úrovni. 
 
Formální a grafická úroveň: 
Vlastní práce je psána přehledně, kapitoly včetně příloh na sebe navazují a konečné grafické 
výstupy odpovídají velmi dobré úrovni. Zobrazování odpovídá rozsahu práce a řešenému 
tématu. 
 
Vhodnost metodiky řešení, využití metod zpracování výsledků: 
Výsledná podoba účelové mapy je zpracovaná ve formě samostatného vyčleněného bloku 
z celé kontrolované zóny. 
 
Způsob a rozsah využití výsledků v praxi: 
Výsledná podoba účelové mapy je zpracovaná podle pravidel zadavatele a proto může být po 
nezbytné vstupní kontrole dobře využitelná správcem mapového díla.  
 
Jiné poznatky, konkrétní  kritické připomínky: 
Bez závažných připomínek. 
 
Celkové hodnocení práce: 
Práci po zvážení doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou 
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