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Název práce:  

Zaměření areálu sýpky v hospodářském dvoře u zámku v Drnholci 

 

 

Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 

Činnost autora se týká provádění geodetických prací v komplikovanější lokalitě 

hospodářského střediska a v prostorách netypického původního historického objektu. 

Zpracováním měřených údajů do požadovaných grafických výstupů autor splnil rozsah prací 

a vyhověl řešenému tématu.                       

 

Aktuálnost a odborná úroveň práce: 

V bakalářské práci můžeme na činnosti pohlížet jako na soubor zajišťování podkladů pro 

dokumentaci k lokalitě a k historickému objektu. 

 

Aktivita a přínos autora: 

Autor musel prokázat schopnost řešení v bodovém poli a zvládl technologii zpracování dat. 

Práce je doplněna půdorysem a profily objektu sýpky. 

 

Příprava autora, využití znalostí získaných studiem a využití odborné literatury: 

Student vyvíjel běžnou činnost k tvorbě mapového díla.  

 

Konzultace a odborná komunikace: 

Autor si vzhledem ke standardnímu průběhu prací na zadaném úkolu ověřoval svůj postup 

běžnými konzultacemi. Odbornou komunikaci zvládal v průměrné úrovni. 

 

Formální a grafická úroveň:  

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 pro využití v praxi. 

 

Jiné poznatky, konkrétní  kritické připomínky: 

V přílohách 3.1 a 3.2 chybí souřadnicový a výškový systém. Udivuje mně příloha 8, kde 

v přehledném náčrtu bodového pole je uvedeno pouze výchozí bodové pole bez návaznosti na 

lokalitu nebo objekty. V příloze 11.1 postrádám kótování v půdorysu v jedné místnosti. 

V příloze 13 Příčný řez je třeba upřesnit tloušťku čáry výškové úrovně 184,31 m. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 
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