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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská práce odpovídá uvedenému zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Návaznost jednotlivých kapitol a jejich struktura je v předložené bakalářské práci logická a úplná.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Úvod je možná až příliš teoretický a neuvádí co bude obsahem vlastní práce. Následuje popis opěrné
zdi č. 8223, který je ale velmi podrobný a výstižný. Druhá kapitola obsahuje teorii k problematice
měření pohybů a deformací. Je zde popsána i prostorová polární metoda, která ale nebyla při měření
použita. Třetí kapitola popisuje vlastní měření na opěrné zdi a je rozdělena na dvě části, první část je
věnována svislým posunům, druhá pak posunům vodorovným. Jsou zde velmi dobře stanoveny
rozbory přesnosti pro polární metodu a na základě jejich výsledků je proveden výběr vhodného
přístroje a postup měření. Kapitola také obsahuje všechny stanovené a určené přesnosti. Vypočtené
posuny jsou shrnuty v poslední kapitole. Ta obsahuje i přehledné tabulky s porovnáním určených
posunů. Závěr vhodně sumarizuje předloženou práci.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
- v kap. 4 (tabulka 7) by mohlo být srovnání i jednotlivých etap mezi sebou
- v kap. 4 (tabulka 8) není uvedeno, v jakých jednotkách jsou výsledné vodorovné posuny
- výsledné posuny by mohly být pro větší přehlednost vykresleny také graficky
Jiných kritických připomínek nemám.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Předložená bakalářská práce nepřináší žádné nové poznatky.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr literatury a studijních pramenů je dostačující a vhodně zvolený k tématu práce.

7. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce v pořádku a je vhodně doplněna obrázky a tabulkami.

8. Jaký je způsob využití práce?
Určování pohybů stavebních objektů je velmi důležitým úkolem inženýrské geodézie a slouží ke
sledování jejich stability. Předložená práce určitě nalezne využití při posuzování stability nové
konstrukce opěrné zdi a při jejím dalším sledování

9. Celkové hodnocení práce.
Bakalářskou práci Lubomíra Hanáka doporučuji k obhajobě a hodnotím velmi dobře.

velmi dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 01.06.2012 Ing. Rostislav Dandoš


