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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Zaměření části Dominikánského kláštera ve Znojm ě 

Autor práce: Bc. Martin Balák  

Oponent práce: Ing. Jakub Foral  

Popis práce: 

Obsahem této diplomové práce je vyhotovení dokumentace skutečného stavu 
Dominikánského kláštera ve Znojmě.  
Práce se zabývá náležitostmi vyhotovením stavební výkresové dokumentace. Práce 
obsahuje půdorys druhého nadzemního podlaží, půdorys třetího nadzemního podlaží a 
svislý řez objektem. Je zde podrobně rozebrána funkce kódování a využívání jednotlivých 
kódů v praxi. 
Výsledná dokumentace bude sloužit Národnímu památkovému ústavu při plánované 
rekonstrukci objektu.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

1. Odborná úroveň 
 V práci mohu na vyjádřené činnosti pohlížet jako na zajišťování podkladů pro 
dokumentaci k historickému objektu v komplexní podobě. 
 
2. Vhodnost použitých metod 
 Autor pracoval samostatně dle vlastní koncepce s kódováním s omezeným vedením 
měřického náčrtu. Testování této metody se povedlo i když ve složitých interiérech obecně, by 
nemusela být zrovna ideální. 
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3. Využití odborné literatury 
 Množství titulů použité literatury svědčí o využití jiných děl včetně doporučeného 
rozsahu. 
 
4. 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. Pouze skládání výkresů vložených do práce je nesprávné v rozměrech a v 
orientaci na „výšku“, obvyklé je dle normy „zprava doleva“.  
 
5. Splnění požadavků zadání 
 Činnost autora se týká vyhotovení geodetické dokumentace objektu historické 
památky na základě geodetického zaměření. Práce obsahuje kompletní požadovanou 
dokumentaci objektu. Splněno.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky se týkají především prezentace měřické sítě v práci. Chybí podrobnější 
rozpracování jednotlivých vrstev sítě – základ v exteriéru, základní vazby pro jednotlivé 
podlaží, konkrétní polygonové pořady a propojení přes schodiště. Přiložený „Přehledný náčrt 
bodového pole“ je příliš zjednodušený. 
Seznamy souřadnic v přílohách postrádají přímo v textu označení, souřadnicový a výškový 
systém. Postrádám i nějaké geodetické a nivelační údaje, když práce má být podkladem pro 
investiční činnost. Přílohy 6.4.1 až 6.4.3 jsou v textu chybně značeny 5.4.1 až 5.4.3. 
 

Závěr:  
Po zvážení výše uvedených faktů a vzhledem k rozsahu provedených výkonů mohu doporučit 
diplomovou práci k obhajobě a hodnotím ji 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  B / 1,5 

Datum:  7. června 2017  Podpis oponenta práce ………………………………… 


