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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Připojovací měření v Podzemní laboratoři Josef
Bc. Pavel Kaválek
diplomová
Fakulta stavební (FSv)

Katedra speciální geodézie
Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
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 oproC zadání rozšířena.
Zadání bylo splněno. Snad jen postrádám v závěru doporučení a prakJcké rady pro další podobné úkoly.

AkXvita a samostatnost při zpracování práce

A - výborně

Posuďte, zda byl student během řešení akCvní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta
samostatné tvůrčí práce.
Po úvodních konzultacích a upřesnění zadání student sám navrhl postup měření a testování přesnosJ podle ČSN ISO 17123,
většinu měření pak osobně provedl.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosC závěrečné práce, využiH znalosH získaných studiem a z odborné literatury, využiH podkladů.
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problemaCku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při řešení.
Zpracování tématu odpovídá diplomové práci a student dobře pochopil řešenou problemaJku. Postup řešení je správný.

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
StylisJcká a jazyková úroveň je velmi dobrá, typograﬁe a celková úprava dobrá. Snad jen deformované logo (lvíček) ČVUT ruší
všechny stránky. Též používání nevhodného symbolu pro násobení v některých vzorcích.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Vyjádřete se k akCvitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační eCky a zda jsou bibliograﬁcké citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi.
Rozsah a výběr literatury a zdrojů je odpovídající tématu a zadání. Všechny důležité i podpůrné zdroje jsou uvedeny a
odkazovány.

Další komentáře a hodnocení
Některé připomínky:
Ve vzorcích např. v kap. 6 nevhodné požívání znaku vektorového součinu u skalárních veličin,
v kap. 7 jsou všechny údaje v tabulkách v cm, jako vhodnější bych viděl mm.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Diplomovou práci Bc. Kaválka považuji za velmi zdařilou, prakJckou, přitom správně podloženou a vysvětlenou. Její
výsledky budou přímo využity při rozšiřování bodového pole v Podzemní laboratoři Josef. První analýzy přesnosJ
nového laserového provažovače jsou užitečné pro plánování jeho dalšího využia.
Diplomovou práci hodnoam klasiﬁkačním stupněm

Datum: 15.06.16

A - výborně.

Podpis:
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