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Název práce: 
Zaměření areálu kostela sv. Michala Archanjela v Kolačkove 
 
 
Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 
Činnost autorky se týká provádění geodetických prací v nedostupném bodovém poli, 
v prostorách zastavěné části obce a její infrastruktury (hřbitova a kostela). Zpracování 
měřených údajů do požadovaných grafických výstupů splňuje požadovaný rozsah prací. 
 
Aktuálnost a odborná úroveň práce: 
V bakalářské práci lze na řešené nebo vyjádřené činnosti pohlížet jako na soubor řešení 
zajišťování podkladů pro dokumentaci v ucelené podobě. Odborná úroveň je na standardní 
úrovni. 
 
Aktivita a přínos autora: 
Autorka prokázala schopnost řešení úloh v bodovém poli a zvládnout technologii zpracování 
dat.  
 
Příprava autora, využití znalostí získaných studiem a využití odborné literatury: 
Autorka vyvíjela běžnou činnost k tvorbě mapového díla.  
 
Konzultace a odborná komunikace: 
Autorka vykazovala ve své aktivitě větší míru nerozhodnosti, kterou se nesnažila eliminovat 
zvýšeným počtem konzultací pro potvrzení dalšího postupu. Odbornou komunikaci zvládala 
ve vyhovující úrovni. 
 
Formální a grafická úroveň: 
Vlastní práce je psána přehledně, kapitoly na sebe celkem navazují a konečné grafické 
výstupy odpovídají dobré úrovni. Zobrazování měřených údajů do požadovaných výstupů 
odpovídá rozsahu práce. 
 
Způsob a rozsah využití výsledků v praxi: 
Práce svým obsahem může být předurčena k obecnému využití, pokud se splní případné 
požadavky dotčených správců. 
 
Jiné poznatky, konkrétní kritické připomínky: 
Bez závažných závad. Připomínky však nutno vyjádřit k následujícímu. 
V kapitole 6 postrádám vedle testování polohy bodů pomocné měřické sítě i posouzení výšek 
těchto bodů. V kapitole 3 jsou provedeny a popsány zmíněné úkony pouze informační formou 
např. bez podrobností ohledně rekognoskací a podobně. V kapitole 5 se vymyká zavedené 
hierarchii objektů podkapitola 4, která řeší charakter měřických náčrtů. 
Proč jsou v příloze 6.1 doloženy pouze geodetické údaje omezeného počtu bodů a v příloze 
6.2 jsou doloženy body, které v přehledech sítě nikde nefigurují. V příloze 10 u vodního toku, 
předpokládám na nezpevněném povrchu, jsou uvedeny výšky bodů na dvě desetinná místa. 
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Celkové hodnocení práce: 
Po zvážení výše uvedených faktů a vzhledem k rozsahu provedených výkonů mohu doporučit 
bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji 
 
 
 
 
 

Klasifikační stupeň ECTS: __________C/2_____________ 
 
 
 
                                                                                                       

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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