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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Bakalářská práce studenta Stanislava Fischera se zabývá problematikou zaměření a vyhodnocení
geometrických parametrů jeřábové dráhy. Závěrečná práce je členěna do šesti kapitol, které na sebe
logicky navazují, je psána přehledně a srozumitelně. Teoretická část bakalářské práce je věnována
historii zdvihacích jeřábů, jejich rozdělení, terminologii dle ČSN 73 5130,  metodám měření kde jsou
zmíněny principy metody záměrné přímky, semipolární metody a prostorové polární metody. Část
teorie se zabývá, tak jak je při tomto měření nutné, stanovením tolerance a metodickými požadavky
pro měření úchylek jeřábových drah dle výše uvedené normy. Teoretická část je psána věcně.
Praktická část práce začíná kap. č. 3, kde už je popsána konkrétní jeřábová dráha, která byla
předmětem měření. a dále je popsána použitá metoda měření, použité přístroje a pomůcky, včetně
jejich technických parametrů. Pro měření geometrických parametrů jeřábové dráhy i pro kontrolní
měření bakalář zvolil prostorovou polární metodu a to z důvodu urychlení měřických prací v prostoru
průmyslového zařízení. Před měřením provedl kalibraci použitých univerzálních přístrojů a rozborem
přesnosti před měřením stanovil vhodnost jejich použití vzhledem k požadovaným přesnostem. V
těchto rozborech, které byly zvlášť provedeny pro polohové a zvlášť pro výškové měření byla
uplatněna zásada stejného vlivu. Zde je možné konstatovat, že se bakalář s problematikou volby
metody a měřících pomůcek vzhledem k rozborům přesnosti před měřením vypořádal velmi slušně,
což dokládají i podrobně zpracované výsledky provedeného měření. Výpočet úchylek byl proveden s
využitím proložení obou kolejnic regresní přímkou. Analýza výsledků měření geometrických
parametrů jeřábové dráhy byla provedena na základě vyhodnocení rozchodu jeřábové dráhy,
směrového uspořádání kolejnic, výškového uspořádání kolejnic a kolmosti čel nárazníků včetně
grafického znázornění.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání a stanoveným zásadám pro vypracování v
plném rozsahu.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K bakalářské práci jako vedoucí nemám žádné jiné poznatky ani kritické připomínky.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Přístup autora bakalářské práce Stanislava Fischera lze hodnotit jako svědomitý a pečlivý.  Bakalář
zpracovával svou práci samostatně a na připomínky vedoucí diplomové práce reagoval aktivně.
Pravidelný kontakt s vedoucí práce byl omezen dle potřeb diplomanta, nicméně byl pro obě strany
dostačující. Veškeré zeměměřické činnosti v terénu prováděl student zcela samostatně.

5. Hodnocení formální stránky.
Bakalářská práce je po formální, jazykové i grafické stránce na vysoké úrovni a ve svém zpracování
převyšuje standard zpracování bakalářské práce. Svou úrovní z hlediska kvality a odbornosti se spíše
přibližuje k práci diplomové.

6. Jaký je způsob využití práce?
Svým charakterem má bakalářská práce zcela praktické využití. Výsledný grafický protokol se
znázorněním prostorových vztahů se skutečnými úchylkami a vyhotovená technická zpráva jsou
podkladem pro rektifikaci dané jeřábové dráhy.

7. Celkové hodnocení práce.
Předložená bakalářská práce zcela odpovídá nárokům kladeným na tento typ vysokoškolské
kvalifikační práce a proto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.



výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 19.05.2015 doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.


