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Studentka Eliška Nevěřilová zpracovala bakalářskou práci s názvem „Zaměření areálu kostela 
sv. Šimona a Judy v Radosticích“. Vlastní práce má rozsah 25 stran včetně seznamu 
použitých zdrojů a 11 příloh, mezi nimiž je i účelová mapa širšího okolí zaměřovaného 
kostela a 9 stavebních výkresů. 
Obecně lze konstatovat, že zaměřování historických památek je náročná činnost, u které musí 
geodet projevit své všestranné znalosti. Tak je tomu i v tomto případě. Studentka si 
se zadáním práce poradila celkem dobře o čemž svědčí jak textová tak výkresová část práce.  
K textové části práce mám tyto připomínky: 
str. 23 – zaměření stavební památky vyžaduje kvalitní a hlavně přesné bodové pole. 
Studentkou použitá mezní kritéria pro polygonový pořad jistě vyhovují pro zaměření okolí 
kostela, bodové pole pro zaměření stavby kostela však nemůže být vybudováno s mezní 
polohovou odchylkou na úrovni 23 cm. Myslím si, že studentka měla použít přísnější kritéria 
pro polygonový pořad, coby polohový základ podrobného měření. 
str. 24 – kritérium	∆ 40√  slouží pro posouzení rozdílu obousměrné nivelace. Pro 
ověření bodu je nutné použít jiné kritérium.  
str. 26 – Pro testování přesnosti souřadnic studentka použila porovnání dvakrát určených 
délek mezi identickými body. Přes veškerou snahu se mi nepodařilo pochopit větu „Při 
testování byly využity délky vypočtené z výsledných souřadnic bodů určených aritmetickým 
průměrem z prvního a kontrolního určení“ Prosím o vysvětlení jaké dvojice délek byly pro 
testování použity.  
K výstupům práce mám tyto připomínky: 

 V číselné řadě výkresů chybí výkres číslo 2.  
 Vyhotovení stavebních výkresů ve třech různých (avšak podobných) měřítcích 1:50, 

1:60, 1:75 považuji za nešťastné. Značně to komplikuje práci s dokumentací. 
 Označení vodorovný řez norma ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb nezná. 

Výkresy č. 6 a 7. jsou půdorysy, ne „vodorovné řezy“. 
Jak bylo řečeno výše, studentka si se zadaným úkolem poradila celkem dobře. Po uvážení 
dílčích připomínek hodnotím práci stupněm  
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