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Studentka Gabriela Slezáková zpracovala práci s názvem „Dokumentace fary v Pavlově“. 
Cílem práce bylo vytvořit dokumentaci historického objektu fary s tím, že dokumentace 
obsahuje, jak zaměření vlastního stavebního objektu, tak jeho blízkého okolí.  
Předložená práce je poměrně rozsáhlá. Textovou část reprezentuje cca 40 stran textu, k práci 
dále náleží přes 40 stran vázaných příloh a 8 nevázaných výkresů ve zvláštní složce. 
Textová část popisuje měřený objet, použité metody měření a vlastní činnost studentky. 
Těžiště práce však leží v přílohách práce, hlavně ve výkresu polohopisné situace a ve 
stavebních výkresech objektu. Všechny části práce jsou zpracovány s náležitou pečlivostí a 
oponent objevil jen minimum věcných chyb. Vzhledem k tomu, že práce je sepsána ve 
slovenštině, tak jazykovou stránku nehodnotil. Práce je však až na výjimky jasná a 
srozumitelná.  
K textové části práce mám následující připomínky: 
str. 22 – Studentka píše o návrhu sítě „přibližných pomocných stanovisek“. Dále dodává, že 
jejich přibližná poloha byla v průběhu měřických prací v malém rozsahu měněna v důsledku 
stísněných poměrů v jednotlivých místnostech. Oponent nechápe, co je sítí „přibližných 
pomocných stanovisek“ míněno. 
str. 26 První věta posledního odstavce na stránce je nesrozumitelná. 
str. 33 – 34 Ke kapitole „5.1 Přesnost bodů určených GNSS měřením“ mám několik výhrad. 
Studentka jednak neuvádí, kde zjistila střední chyby jednotlivých měření pro výpočet vah 
(vzorec 5.2), jednak se mi celý uvedený výpočet zdá zbytečný, když charakteristiky přesnosti 
bodů (i průměrovaných) je schopen spočítat software přijímače či navazující software Leica 
GeoOffice. O nezávislém ověření přesnosti nemůže být řeč, protože na vstupu výpočtu 
použitého studentkou jsou jen rozdíly mezi dílčími měřeními a průměrem z dvojic měření, 
tudíž, tento výpočet pracuje se stejnými daty jako uvedené softwary. Rovněž tvrzení, že 
zjištěná střední souřadnicová chyba připojovacích bodů pomocné měřické sítě je lepší než 
střední souřadnicová chyba trigonometrických bodů není zcela korektní. Tyto souřadnicové 
chyby nelze dost dobře porovnávat, protože se vztahují k nejbližším bodům stejného 
bodového pole. Pro pomocnou měřickou síť se jedná o cca sto metrů, u trigonometrických 
bodů o kilometry. Je tedy sporné, které bodové pole je vlastně přesnější. 
str. 34 – 37 Výpočtu přibližných souřadnic bodů jakožto vstupu pro vyrovnání sítě není třeba 
věnovat celou kapitolu. Naopak mi chybí jasný popis určení výšky pomocných bodů. Z práce 
není jasné jakou metodou byly výšky pomocných bodů určovány, protože na str. 29 se mluví 
o trigonometrickém určení výšek stanovisek, na str. 37 v popisu výškového vyrovnání není 
metoda specifikována vůbec a v tabulce 5.2 na téže straně je u většiny bodů uvedena jako 
metoda „nivelace“! Prosím o vysvětlení. 
 
 
 
 
 
 
 
 



K výkresové dokumentaci mám jen jedinou připomínku a to, že obsahují dle mého zbytečnou 
legendu „Výpis prvků“, která uživateli nepřináší žádné nové informace. 
Přes uvedené připomínky považuji práci celkově za zdařilou. Vzhledem ke kvalitním 
výstupům a jejímu velkému rozsahu ji hodnotím stupněm  
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