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Název práce: 
Zaměření pro tvorbu účelové mapy ke kontrole v lokalitě Brno ul. Mahenova a 
Helceletova 
 
Splnění požadavků zadání (stupeň rozsahu): 
Činnost autora se týká vyhotovení geodetické dokumentace lokality liniového typu (ulice a 
okolí) na základě geodetického zaměření. Práce obsahuje účelovou mapu, související databázi 
a výkresy. Účelová mapa je koncipována jako sekundární zaměření původní dokumentace ke 
kontrole. Zpracování měřených údajů do požadovaných konečného výstupu odpovídá rozsahu 
prací. 
 
Aktuálnost a odborná úroveň práce: 
V bakalářské práci můžeme na činnosti pohlížet jako na řešení zajišťování podkladů pro 
projektovou nebo kontrolní dokumentaci. 
 
Aktivita a přínos autora: 
Autor pracoval samostatně dle vlastní koncepce s kódováním bez vedení měřických náčrtů. 
 
Příprava autora, využití znalostí získaných studiem a využití odborné literatury: 
Autor vyvíjel obvyklou činnost k vytváření mapového díla a dokázal aplikovat svoje znalosti 
na řešený úkol. Kromě doporučené literatury bylo využito jiných děl. 
 
Konzultace a odborná komunikace: 
Autor si ověřoval svůj postup několika konzultacemi a získané informace dokázal plně 
aplikovat. Odbornou komunikaci zvládal na standardní 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 splňuje požadavky dotčeného správce Digitální technické mapy města 
Brna, což je předpoklad k možnosti dalšího využití v praxi. 
 
Jiné poznatky, konkrétní kritické připomínky: 
Bez závažných závad. 
 
Celkové hodnocení práce: 
Po zvážení výše uvedených faktů a vzhledem k rozsahu provedených výkonů mohu doporučit 
bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji 
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Klasifikační stupeň ECTS: __________A/1_____________ 

 
                                                                                                       

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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