
HODNOCENÍ VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

 
Autor      ___________Marek  Zušťák_____________________________________ 
 
Vedoucí   ___________Ing. Jakub  Foral___________________________________ 
 
Název práce: 
Geodetická dokumentace skutečného provedení areálu Obchodního centra Vrbno pod 
Pradědem 
 
 
Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 
Činnost autora se týká vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby 
areálu. Práce obsahuje kompletní dokumentaci objektu, řešení bodového pole a technologii 
zaměření stavebních objektů. Požadavky zadání byly splněny. 
 
Aktuálnost a odborná úroveň práce: 
V bakalářské práci můžeme na řešené práce a činnosti pohlížet jako na zajišťování souboru 
sekundárních geodetických dokumentací k provedeným stavebním činnostem v ucelené 
podobě. 
 
Aktivita a přínos autora: 
Autor pracoval samostatně, musel prokázat schopnost orientace v bodovém poli a zvládnout 
technologii získání a zpracování dat. 
 
Příprava autora, využití získaných znalostí: 
Autor vyvíjel standardní činnosti k zajišťování databází k tvorbě mapového díla. Při tvorbě 
byly využity autorovy zkušenosti z pracovního vztahu u geodetické firmy. Proto bakalářská 
práce připomíná komplexní výstupy profesionálních výkonů. 
 
Konzultace a odborná komunikace: 
Vzhledem ke standardnímu průběhu prací bylo nutné využít minimum konzultací a to hlavně 
v závěru zpracování. Autor odbornou komunikaci zvládal v nadprůměrné úrovni. 
 
Formální a grafická úroveň: 
Vlastní práce je psána přehledně, kapitoly včetně příloh na sebe navazují a konečné výstupy 
odpovídají velmi dobré úrovni. Zobrazování do požadovaných výstupů odpovídá rozsahu 
prací a řešenému tématu. 
 
Způsob a rozsah využití výsledků v praxi: 
Už sám způsob provedení a zpracování předurčuje využití výsledků práce v oblasti investiční 
činnosti. 
 
Jiné poznatky, konkrétní  kritické připomínky: 
Bez závažných připomínek. 
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Celkové hodnocení práce: 
Po rozvaze doporučuji bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji 
 
 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: __________B/1,5_____________ 
 
                                                                                                       

V Brně dne ___2. června 2016____     ______________________ 
              Podpis  
 
 
 

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 
Číselná 
klasifikace 1 1,5 2 2,5 3 4 
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