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Úkolem studenta bylo vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení areálu obchodního 
centra a to včetně návrhu bodového pole, zaměření stavebních objektů a vypracování vlastní geodetické části 
dokumentace skutečného provedení. 

V úvodu je drobná nepřesnost v citaci. V platné vyhlášce č. 31/1995 Sb. v § 13, odst. 5, písmeno a) není 
nyní definován obsah dokumentace skutečného provedení ale to, že tato dokumentace podléhá ověření ÚOZI. 
Zmiňovaný obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je nyní uveden v § 14 odst.1. 

 V práci ale obecně postrádám informaci o povinnosti ověřování výsledků vybraných geodetických prací 
ve výstavbě, ke kterým geodetická část DSP patří. 

Na několika úvodních stranách je představena lokalita a její okolí. Student se nechal poněkud unést při 
doslovných citacích z portálu města Vrbna pod Pradědem. V technické práci působí některé formulace až zvláštně: 
Obytné zóny se převalily přes průmyslové areály a daly vzniknout struktuře …. Z města se stal stroj na bydlení a 
stroj na výrobu….   

Student má místně problémy s pravopisem (str. 26), ale význam vět není významněji narušen. Jinak je ale 
práce přehledně členěna s dobrou grafickou úrovní. Zejména výkresové přílohy ukazují na rutinní zvládnutí 
softwarového systému Microstation. 

Teoretická část práce je řešena poněkud zjednodušeně a to ne formou samostatných kapitol, ale 
chronologicky popisovanými jednotlivými technickými kroky práce. Tím je i nahrazován obsah vlastní technické 
zprávy dokumentace, která je poměrně stručná.  

V kapitole 4. Měřická síť je až nadbytečně obsáhlá část věnována rekognoskaci bodového pole a 
detailnímu výběru připojovacích bodů. Popis určení bodového pole postrádá údaje o přesnosti určení a obsahuje 
několik formulačních nepřesností. Na straně 26 se píše: „Polární metodou s trigonometrickým určováním výšek byl 
určen bod 4001, na kterém započalo určovaní měřické sítě. Polohová souřadnice byla určena metodou volného 
stanoviska, to je určení metodou protínání zpět z délek a úhlů.“ 

V  práci se student odkazuje na normu ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek ale bohužel na neplatnou 
verzi z r. 1990 místo aktuální verzi z r. 2014. Ve vzorcích jsou tak používána odlišná označení ale jejich obsah a 
smysl zůstal v platné normě stejný. Přesnost mapování byla testována porovnáním souřadnic a výšek kontrolně 
zaměřených podrobných bodů s kladným výsledkem (soubor však není možné pokládat za reprezentativní, jak se 
uvádí v technické zprávě). Pro kompletní věrohodné posouzení přesnosti však postrádám uvedení přesnosti 
bodového pole, použitého pro zaměření. 

Podrobné měření proběhlo standardní tachymetrickou metodou totální stanicí. Autor prokázal znalosti 
základních geodetických činností v terénu a zvládnutí standardního přístrojového vybavení včetně mapovací 
technologie s kódováním.  Výpočet a zpracování proběhlo podle zvyklostí pro účelové mapy.  

Výkresové přílohy jsou obsahově i technicky na velmi dobré úrovni. Bakalářská práce tak vyznívá jako 
kvalitně rutinně zpracovaná zakázka, využívající zkušeností a postupů z činností, na kterých se student dříve 
v zaměstnání podílel. Z práce je zřejmá dobrá orientace v problematice geodetických činností na stavbách 
(podrobnost zaměření zpevněných ploch, problematika zaměřování podzemních inženýrských sítí atd.). 
Dokumentaci skutečného provedení lze považovat za úplnou. 

 

Rozsah bakalářské práce a jeho zpracování odpovídá zadání. Určité nedostatky jsou v teoretické části a 
v orientaci v technických podkladech, které však výslednou práci neovlivnily. 

 
Úkoly zadané pro bakalářskou práci považuji za splněné a doporučuji práci k obhajobě. 


