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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
V předložené diplomové práci Bc. Stanislava Fischera je zaměřena do oblasti inženýrské geodézie,
konkrétně se věnuje problematice určování prostorových vztahů jeřábové dráhy. Cílem práce tedy
bylo určení a vyhodnocení geometrických parametrů a úchylek nadzemní mostové jeřábové dráhy v
Sokolově a to pro potřeby rektifikace dle platné České technické normy ČSN ISO 12488-1. Dalším
cílem bylo rovněž porovnání výsledků měření, efektivity a celkové náročnosti použitých tří různých
způsobů měření, kdy se měnila pozice stanoviska přístroje a použitá metoda pro výškové měření.
Parametry jeřábové dráhy byly určovány s využitím: prostorové polární sítě se stanovisky na úrovni
podlahy, prostorové polární sítě se stanovisky na úrovni temena kolejnice jeřábové dráhy a
způsobem, kdy pro výškové měření byla použita metoda geometrické nivelace. Před měřením výše
uvedenými způsoby byla provedena rekognoskace terénu a bylo rovněž provedeno plánování
přesnosti před měřením za účelem správné volby měřických přístrojů a postupů. Pro plánování byl
použit SW PrecisPlanner 3D, kde byly kromě středních chyb jednotlivých určovaných parametrů
vypočteny přesnosti odvozených veličin (rozchodu) jeřábové dráhy. Výsledkem byl grafický protokol
se znázorněním prostorových vztahů a s vyznačenými překročenými tolerancemi dle normy,
technická zpráva a závěrečné vyhodnocení z hlediska efektivity použitých metod a náročnosti
provedených prací. Diplomová práce není striktně rozdělena na teoretickou a praktickou část, ale obě
tyto části se vzájemně prolínají. Postup jednotlivých provedených činností je psán srozumitelnou a
věcnou formou. Z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých kapitol je vhodně a logicky
koncipována.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce odpovídá uvedenému zadání a splnila stanovené zadání v plném
rozsahu.

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor diplomové práce Bc. Stanislav Fischer přistupoval ke zpracování zadaného tématu velmi
svědomitě a pečlivě. Pravidelně se zúčastňoval konzultací se svou vedoucí a její připomínky ke
zpracování závěrečné práce vždy zohlednil ve svém dalším zpracování. Geodetické činnosti v terénu
zpracovával student samostatně.

4. Hodnocení formální stránky.
Jazyková a formální stránka diplomové práce je na vysoké úrovni, stejně tak jako část grafická, která
je i vhodným doplňkem části textové. Celkové zpracování práce ukazuje na dobrou úroveň znalostí
studenta v dané problematice. Gramatické chyby a další jazykové nedostatky se v práci v podstatě
nevyskytují.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Domnívám se, že v úvodu uvedený termín „metoda“ prostorové polární sítě není vhodným termínem.
Metoda prostorové sítě neexistuje, lépe nahradit slovo metoda“ …. „způsob“, který bude vhodněji
vystihovat podstatu řešeného problému.
K předložené diplomové práci nemám žádné další poznatky a kritické připomínky.

6. Jaký je způsob využití práce?
Diplomová práce přináší nové poznatky ve smyslu vyhodnocení tří způsobu učení prostorových
vztahů jeřábové dráhy a to z hlediska přesnosti dosažených výsledků, efektivity použitých způsobů
měření a celkové náročnosti prováděných prací.



7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Diplomová práce vykazuje 13% podobnosti se všemi nalezenými dokumenty. Na základě výsledků
uvedených v protokolu o podobnosti dokumentů konstatuji, že předložená závěrečná práce je
originální.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Diplomant Bc. Stanislav Fischer v kvalitě a způsobu zpracování své diplomové práci prokázal
schopnost samostatné práce, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.
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