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Název práce: Zaměření historické památky v lokalitě Žerotice 

Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 
Činnost autorky se týká provádění geodetických prací v dostupném bodovém poli, 
v komplikovanější lokalitě a v prostorách typického původního historického objektu. 
Zpracování měřených údajů do požadovaných grafických výstupů odpovídá rozsahu prací a 
řešenému tématu.                       

Aktuálnost a odborná úroveň práce: 
V bakalářské práci můžeme na řešené nebo vyjádřené činnosti pohlížet jako na soubor řešení 
zajišťování podkladů pro dokumentaci k lokalitě nebo historickému objektu zřícené tvrze 
v ucelené podobě. 

Aktivita a přínos autora: 
Autorka musela prokázat schopnost řešení bodového pole a zvládnout technologii získání a 
zpracování dat. Práce je doplněna půdorysem a profily objektu v lokalitě. 

Příprava autora, využití znalostí získaných studiem a využití odborné literatury: 
Studentka vyvíjela běžnou činnost k tvorbě mapového díla.  

Konzultace a odborná komunikace: 
Autorka si vzhledem k převážně standardnímu průběhu prací na zadaném úkolu ověřovala 
svůj postup běžnými konzultacemi. Odbornou komunikaci zvládala v průměrné úrovni. 

Formální a grafická úroveň:  
Vlastní práce je psána přehledně, kapitoly na sebe navazují a konečné grafické výstupy 
odpovídají dobré úrovni. Zobrazování měřených údajů do požadovaných výstupů odpovídá 
rozsahu práce. 

Způsob a rozsah využití výsledků v praxi: 
Práce svým obsahem splňuje předpoklady majitele areálu pro využití v praxi. 

Jiné poznatky, konkrétní  kritické připomínky: 
Bez závažných závad. Připomínky však nutno vyjádřit ke způsobu provedení kresby 
podélných řezů A, B a C v přílohách č. 11, které jsou řešeny pouze pro terén bez zapracování 
podzemních prostor, a dále v příloze č. 13, kde není definovaná poloha řezu a kresba obsahuje 
výškovou nesrovnalost, výšky ve volném terénu jsou uváděny na dvě desetinná místa. 

Celkové hodnocení práce: 
Po zvážení všech faktů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji 
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