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Název práce:  

Zaměření areálu kostela sv. Kateřiny v Ketkovicích 

 

Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 

Činnost autorky se týká vyhotovení geodetické dokumentace objektu historické památky a 

jejího okolí na základě geodetického zaměření. Práce obsahuje účelovou mapu 

bezprostředního okolí a kompletní dokumentaci objektu bez zaměření půdních prostor. 

Požadavky zadání byly splněny. 

 

Aktuálnost a odborná úroveň práce: 

V bakalářské práci můžeme na vyjádřené činnosti pohlížet jako na zajišťování podkladů pro 

dokumentaci k lokalitě nebo k historickému objektu v komplexní podobě. 

 

Aktivita a přínos autora: 

Autorka pracovala převážně samostatně, zvládla technologii získání a zpracování dat. 

 

Příprava autora, využití znalostí získaných studiem a využití odborné literatury: 

Studentka vyvíjela standardní činnosti k tvorbě mapového díla. Doporučená literatura a další 

byla využita ke studiu. 

 

Konzultace a odborná komunikace: 

Autorka si ověřovala svůj postup pouze minimálním množstvím nezbytných konzultací. 

Odborná komunikace se jevila na standardní úrovni. 

 

Formální a grafická úroveň:  

Vlastní práce je psána přehledně, kapitoly na sebe navazují a grafické výstupy odpovídají 

dobré úrovni. Požadované výstupy odpovídají rozsahu práce. 

 

Způsob a rozsah využití výsledků v praxi: 

Práce svým obsahem splňuje požadavky NPÚ a její výsledky mohou být po kontrole 

správcem plně využity. 

 

Jiné poznatky, konkrétní  kritické připomínky: 

Bez závažných závad. Připomínky jsou však následující.  

Obecně chybí odkazy na použité zdroje a literaturu. Článek 4.1 chybí rozvedení návrhů 

bodového pole i když vlastně podle čl. 4.1.1. území nedovoluje více variant. Článek 4.2.6  

obsahuje 1.odst. …X náčrtov a XY podrobných …? Článek 6.3 není jednoznačně popsána 

výšková úroveň půdorysných řezů.  

Příloha 9. nazvaná „Zoznam príloh“ by se měla asi jmenovat „Zoznam obrazkov a tabuliek“. 

Příloha 10. chybí v obsahu, ale jinak fakticky existuje na str. 31. 

V seznamu příloh chybí rozčlenění na analogový a digitální výstup (CD s daty je však 

přiloženo). 

Výkresy 1 a 2, měl by být obsah uveden jako Pôdorys 1.NP a Pôdorys 2.NP. U výkresů 4,5,6 

by bylo vhodnější omezit šrafování půdních prostor.  



Celkové hodnocení práce: 

Po zvážení všech faktů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji 

 

 

 

 

Klasifikační stupeň ECTS: __________C/2_____________ 

 

                                                                                                        

V Brně dne: 8. června 2015          ______________________ 

                Podpis  

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 

ECTS 
A B C D E F 

Číselná 

klasifikace 
1 1,5 2 2,5 3 4 

 


