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Název práce: 
Zaměření pro tvorbu účelové mapy části ulic Foustkova a Krondlova v Brně 
 
Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 
Činnost autorky se týká vyhotovení geodetické dokumentace lokality liniového typu (ulice a 
okolí) na základě geodetického zaměření. Práce obsahuje účelovou mapu, související databázi 
a výkresy. Zpracování měřených údajů do požadovaných konečného výstupu odpovídá 
rozsahu prací. 
 
Aktuálnost a odborná úroveň práce: 
V bakalářské práci můžeme na činnosti pohlížet jako na řešení zajišťování podkladů pro 
projektovou dokumentaci. 
 
Aktivita a přínos autora: 
Autorka pracovala samostatně dle vlastní koncepce. 
 
Příprava autora, využití znalostí získaných studiem: 
Autorka vyvíjela obvyklou činnost k vytváření mapového díla a dokázala aplikovat svoje 
znalosti na řešený úkol. Doporučená literatura byla aplikována. 

 
Konzultace a odborná komunikace: 
Autorka si ověřovala svůj postup konzultacemi a získané informace nedokázala plně 
aplikovat. Odbornou komunikaci zvládala na průměrné úrovni. 

 
Formální a grafická úroveň: 
Vlastní práce je psána celkem přehledně, ale kapitoly postrádají zásadní informace a vazby, 
které jsou uváděny pouze v elektronických přílohách, což způsobuje neprovázanost 
standardní technické dokumentace. Konečné grafické výstupy pak odpovídají požadované 
úrovni.  

 
Způsob a rozsah využití výsledků v praxi: 
Práce svým obsahem splňuje obecné požadavky na provedení účelové mapy a její výsledky 
mohou být po kontrole standardně dále využity. 

 
Jiné poznatky, konkrétní kritické připomínky: 
Obecně bez závažných připomínek. Nutno se však zamyslet nad některými nesrovnalostmi, 
které podstatně ovlivňují hodnotu práce. V tabulce č.1 je zbytečně uváděná neúplná poloha 
nivelačních bodů, zbytečně uváděná celá tabulka č.2, v ukázce náčrtu PMS by měla být 
uvedena alespoň orientace k severu. Při testování přesnosti by měly být výsledky testování 
uvedeny přímo v textu, nebo v tištěné příloze, což ve vazbě na teorii na str. 24 až 26 
postrádám.  
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Celkové hodnocení práce: 
Po zvážení všech faktů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji 
 
 
 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: __________C/2_____________ 
 
                                                                                                       

V Brně dne ___2. června 2016____     ______________________ 
              Podpis  
 
 
 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 
Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 
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