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Název diplomové práce:  
Geodetické práce při rekonstrukci městské silniční křižovatky v Uherském 
Hradišti 

 
Úkolem diplomanta byla účast na geodetických pracích uvedené stavby, 

zpracování vybraných geodetických měření a vyhotovení odpovídající 
dokumentace, popis stavebních postupů a analýzy přesnosti. 

 
Diplomant se obeznámil s problematikou liniových dopravních staveb a 

jejím geodetickým zabezpečením z pohledu dodavatele.  
V úvodní teoretické části se diplomant zabývá stavební legislativou a 

výkonem ÚOZI. Celá kapitola je věnována popisu stavby a projektové 
dokumentaci, související s geodetickými pracemi. Část práce je popisuje 
kontrolu přístrojů (stanovení úhlové přesnost totální stanice a součtové 
konstanty dálkoměru podle ČSN ISO 8322-4). Kontrola přístroje Topcon QS3A 
proběhla podle normy a potvrdila přesnost, potřebnou pro dané práce. 

Diplomová práce má odpovídající rozsah. Je přehledně a logicky 
členěná. Použitá terminologie jak geodetická tak stavební je správně 
používána. Její znalost je nezbytné pro komunikaci na staveništi. 

Výpočet přesnosti a chybové rozbory vytyčovací sítě jsou poněkud 
zmatené.  

Při určení souřadnic bodů vytyčovací sítě metodou RTK mám pochybnosti, 
zda délka observace (5 sekund) a 1 hodinový odstup kontrolního měření je 
dostatečně spolehlivou a přesnou technologií pro určení polohy primární 
vytyčovací sítě.  

Pro detailnější popis a přesnostní rozbor zvolil diplomant geodetické 
vytyčovací a kontrolní práce na konstrukčních vrstvách komunikace. 

Grafická úprava protokolů s interpretací odchylek s využitím 
digitálního modelu však není v tomto případě nejpovedenější. 

Další praktická část diplomové práce je věnována vytyčení a zaměření 
skutečného provedení inženýrských sítí. 

 
Otázka: Od čeho se odvozuje požadavek na vnitřní polohovou přesnost 

vytyčovací sítě a jakou přesnost primární vytyčovací sítě je obecně nutné 
dodržet vzhledem základnímu bodovému poli? 

 
Úkoly zadané pro diplomovou práci pokládám za splněné a doporučuji ji 

k obhajobě. 
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