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Hodnocení vedoucího diplomové práce 

Název práce: Revize katastru nemovitostí v katastrálním území Jundrov 

Autor práce: Bc. Alena Kubíčková 

Vedoucí práce: Ing. Alena Berková 

Popis práce: 

Tématem diplomové práce Aleny Kubíčkové byla revize katastru nemovitostí v zadané části 

katastrálního území Jundrov. Před započetím samotné revize bylo nutné studium závazných 

předpisů, které mimo jiné stanovují, které změny v katastru nemovitostí se revidují, jak se 

evidují a jakým způsobem se zjištěné nesoulady odstraňují. Na základě těchto znalostí 

diplomantka pochůzkou v terénu zaznamenala všechny zjištěné nesoulady do kopie platné 

katastrální mapy.  

V diplomové práci je problematika revize katastru nemovitostí řešena nejprve na teoretické 

úrovni včetně přiblížení jednotlivých aplikací ISKN, které jsou při revizi katastru nemovitostí 

využívány. Na str. 17 se diplomantka zmiňuje o nutnosti revidovat další prvky polohopisu, 

konkrétně obvod budovy, která je hlavní, případně vedlejší stavbou a je součástí pozemku nebo 

součástí práva stavby. Pojem právo stavby se vyskytuje až ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., o jaké 

právo se jedná? Na str. 25 v souvislosti s podklady pro zápis změny druhu pozemku a způsobu 

využití pozemku není vhodné se odkazovat na listiny dle bodu 5.2.2.2 Návodu pro správu 

katastru nemovitostí, vhodnější by bylo uvést, že těmito listinami se rozumí územní rozhodnutí 

nebo územní souhlas. 

Stěžejní část práce je věnována revizi katastru nemovitostí v katastrálním území Jundrov. 

Jednotlivé typy zjištěných nesouladů jsou zde zastoupeny příklady včetně uvedení postupu 

vedoucího k odstranění konkrétního nesouladu. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☒ ☐ ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Celkové hodnocení a závěr: 

V závěru práce se diplomantka zmiňuje o obtížnosti spolupráce s katastrálními pracovišti 

v průběhu zpracování diplomové práce, ale z množství nashromážděných informací je patrné, 

že s těmito pracovišti konzultovala. Diplomová práce tvoří ucelený náhled na aktuální 

problematiku revize katastru nemovitostí.  

Předložená diplomová práce splňuje podmínky zadání, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím 

známkou 

Klasifikační stupeň podle ECTS: B / 1,5 

Datum: 4. 6. 2019 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 


