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Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 
Činnost autorky se týká vyhotovení geodetické dokumentace  liniové stavby na základě 
geodetického zaměření.  Výsledkem práce je účelová mapa obsahující exteriérové prvky dle 
zvyklostí u firmy iniciující zadání úkolu. Požadavky zadání byly splněny. 
Aktuálnost a odborná úroveň práce: 
V práci můžeme na vyjádřené činnosti pohlížet jako na soubor řešení zajišťování podkladů 
v ucelené podobě pro projektovou dokumentaci k území. 
Aktivita a přínos autora: 
Autorka pracovala převážně samostatně, musela prokázat schopnost orientace v bodovém poli 
a zvládnout technologii získání a zpracování dat.  
Příprava autora, využití znalostí získaných studiem a využití odborné literatury: 
Studentka vyvíjela standardní činnost k zajišťování databází k tvorbě mapového díla. 
Současně též dokázala zajistit navazující podklady z obecných technických dokumentací. 
Doporučená literatura byla využita ke studiu. 
Konzultace a odborná komunikace: 
Konzultace probíhaly standardním způsobem co do rozsahu a množství. Takto získané 
informace byly celkem úspěšně aplikovány. Odborná komunikace se jevila na standardní 
úrovni. 
Formální a grafická úroveň: 
Vlastní práce je psána přehledně, pouze některé kapitoly jsou zařazeny do jiných číslovaných 
úrovní, než logicky patří (např. 5.3 Polární metoda, 6.1.1 Zpracování GNSS měření zařazené 
přímo pod nadpis 6.1 Výpočet měřické sítě, nebo 7.1 Ověření přesnosti polohopisu aniž by 
následovala kapitola např. 7.2 Ověření přesnosti výškopisu). 
Přílohy na sebe navazují a konečné grafické výstupy odpovídají dobré úrovni. Zobrazování 
měřených údajů do požadovaných výstupů odpovídá rozsahu práce a řešenému tématu. 
Způsob a rozsah využití výsledků v praxi: 
Práce svým obsahem splňuje běžné požadavky na podobnou činnost. Po kontrole 
potenciálním uživatelem mohou být výsledky plně využity. 
Jiné poznatky, konkrétní  kritické připomínky: 
Bez závažnějších připomínek. Samostatná kapitola týkající se přesnosti výškopisu není 
v práci zařazena. 
Celkové hodnocení práce: 
Po zvážení všech faktů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji 
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