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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Geodetické zaměření zvoničky Církve československé husitské v Kostelní Lhotě 
a okolního pozemku 

Jméno autora: Lenka Krouparová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra speciální geodézie 
Vedoucí práce: Ing. Lenka Línková, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra speciální geodézie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Zadání bakalářské práce bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Téma bakalářské práce navrhla sama studentka, samostatně provedla všechna potřebná měření a jejich zpracování. Všechny 
dohodnuté termíny byly dodrženy. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení. 
Při řešení své bakalářské práce se Lenka Krouparová věnovala třem úlohám z geodetické praxe – situaci, geodetické 
dokumentaci objektu a geometrickému plánu. Provedla rekognoskaci terénu, navrhla měřickou síť, provedla měření a 
následně ho zpracovala. Během práce se i musela vyrovnat se situacemi běžnými v geodetické praxi (zničení stabilizace 
stanoviska, nepřístupnost části objektu). Při zpracování využila znalostí získaných studiem na vysoké škole a získala praktické 
měřické zkušenosti, což považuji za velmi důležité. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Bakalářská práce je psána srozumitelně a spisovným jazykem. Objevuje se v ní několik překlepů, na některých místech je 
chybná interpunkce.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
Lenka Krouparová si studijní podklady vyhledávala samostatně a aktivně a vzhledem k širšímu záběru bakalářské práci jich 
uvádí celkem 19. Nezjistila jsem žádné porušení citační etiky.  
 

Další komentáře a hodnocení 
Vzhledem k tomu, že obsahem bakalářského studia není předmět Katastr nemovitostí, studentka na můj pokyn upustila od 
zpracování geometrického plánu jako součásti bakalářské práce. S danou problematikou se nicméně blíže seznámila studiem 
doporučené literatury a následně ho i prakticky zaměřila. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Studentka Lenka Krouparová předložila bakalářskou práci, ve které se věnuje problematice několika oblastí 
praktické geodézie. Prokázala v ní svou schopnost aplikovat v praxi znalosti získané při studiu a získala cenné 
zkušenosti, ze kterých bude moci čerpat ve svém dalším studiu i profesní dráze. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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