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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití RPAS s RTK pro tvorbu podkladů pro silniční obchvat Kardašovy Řečice 
Jméno autora: Bc. Martin Hulín 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Vedoucí práce: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FSv, katedra geomatiky 

 
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. 

Práce splňuje zadání a byla odevzdána včas dle harmonogramu; obsahuje experimentální mapování s RPAS a porovnává ho 
s klasickým měřením geodetickým. 
 

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. 
Diplomant pracoval samostatně, měření proběhlo společně s konzultantem diplomové práce Ing. Šedinou, za což mu děkuji. 
Konzultací diplomant využíval v dostatečné míře s konzultantem i vedoucím diplomové práce. 

 

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. 
Diplomant se zabýval problematikou se zájmem a aplikoval dostatečně kvalitní inženýrský přístup k řešení technických 
problémů práce. Samostatně zpracoval získaný materiál; zpracování probíhalo dálkově po vzniku pandemie Covid19 a zde 
nastaly drobnější problémy s výpočty. Data se podařilo nasnímat ještě těsně před vypuknutím pandemie, ale snímky jsou 
z části horší kvality z důvodu počasí (zbytky sněhu a rychlé stmívání v odpoledních hodinách). Opakovat měření by bylo 
problematické. Vlastní zpracování obrazových dat pak naráželo na menší překryty i kvalitu snímků. Naopak, podařilo se 
dosáhnout vysoké přesnosti díky přesným a kvalitně zaměřeným vlícovacím bodům. 

 

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 
Práce je psána slovensky, tedy nemohu posoudit plně jazykovou úroveň, ale text je srozumitelný a dobře vedený. Myslím, že 
s daty bylo možno více experimentovat. 

 

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. 
Citace i literatura jsou uvedeny vhodně a úplně. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Diplomant je schopný samostatné práce i experimentálního výzkumu. 
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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
 

S výsledkem i aktivitou diplomanta jsem byl spokojen, předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním 
stupněm  B - velmi dobře. 

 
 
 
 
 

Datum: 14.6.2016     Podpis:  


