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 Diplomová práce Marka Loveckého je tématicky zaměřená do oblasti 
inženýrské geodézie, konkrétně do problematiky geodetických prácí při  
rekonstrukci městské silniční křižovatky v Uherském Hradišti. Diplomová 
práce vznikla na základě požadavku z praxe. Úkolem diplomanta bylo popsat 
postup, hlavní souvislosti výstavby a použité měřické technologie. Použité 
postupy měl podrobit přesnostní analýze v kontextu předepsaných odchylek. 
Dálším úkolem diplomanta bylo zpracovat vybraná naměřená data z různých fází 
výstavby a vyhotovit z nich příslušnou geodetickou dokumentaci. 
 Marek Lovecký po celou dobu přistupoval k řešení zadané problematiky 
aktivně a zodpovědně. V průběhu letních prázdnin a školního roku se v rámci 
brigády podílel na terénních měřeních v různých fázích výstavby městské 
křižovatky a prošel tak celým spektrem zeměměřických činností. Výsledky 
měření, na kterých se přímo podílel, samostatně zpracoval, podrobil je 
hlubší přesnostní analýze. Výsledky interpretoval v souvislostech 
příslušných technických předpisů. Na splnění úkolu se připravoval průběžným 
studiem odborné literatury, příslušných technických a legislativních 
předpisů a v případě potřeby využíval konzultací, na které přicházel 
připraven. 

Odbornou problematiku a výsledky své práce uplatnil formou příspěvku 
ve fakultním kole soutěže “Studentské vysokoškolské odborné činnosti” 
(SVOČ). 
 Marek Lovecký splnil všechny požadavky zadání a prokázal schopnost 
aplikovat teoretické poznatky získané studiem v praxi. Výsledky diplomové 
práce byly v praxi využity. Formální a grafická úroveň diplomové práce je na 
odpovídající úrovni. V textu je několik nepřesností a krkolomných formulací, 
nekteré přílohy by si zasloužili vhodnější zpracování např. ve smyslu 
vhodnější volby měřítka, popř. celkové přehlednosti. 
Diplomová práce splňuje všechny požadavky zadání a doporučuji ji přijmout 
k obhajobě. 
 
  Hodnotím ji klasifikačním stupněm ECTS B/1,5 (velmi dobře) 
 


