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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Testování parametrů geodetického příslušenství pro délkovou základnu 
Koštice 

Jméno autora: Bc. Marek Talovic 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Speciální geodézie  
Oponent práce: Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je náročné zejména co do požadované přesnosti na úrovni setin milimetru. Měřické experimenty bylo nutné 
provádět v metrologické laboratoři VUGTK. Výpočetní zpracování je naopak jednoduché. 

 
Splnění zadání 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo splněno. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Postup řešení byl zvolen správný, dříve použité provedení testů bez použití trackeru je nepraktické a méně spolehlivé.  

 
Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Byly využity sice dostatečné, avšak nikoli nejlepší možné metody matematické a z oblasti teorie chyb. Zejména to lze říci o 
hodnocení výběrových směrodatných odchylek a proložení určenými body rovinou.  

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je dobrá, ne vždy jsou výsledky experimentů popsány přehledně a jasně.  

 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Citace jsou použity korektně. 

 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
x 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Práce splnila účel a přinesla informace o přesnosti centračních pomůcek. Připomínky a otázky k práci uvádím dále. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
 
Připomínky k práci: 

1. Str. 21, přesnosti měření jsou ve firemní literatuře uváděny podrobněji, jednotky nejsou u měření 
směrů/úhlů zvoleny vhodně. 

2. Str. 23, řádek 4 shora: industriální metrologie = průmyslová metrologie. 
3. Str. 25, řádek 4 shora: pojem offset není vhodný. 
4. Str. 27 a dále: formát číslování vzorců neodpovídá zvyklostem. 
5. Např. str. 33: Tabulky bych doporučil doplnit o absolutní velikost excentricity a její charakteristiku 

přesnosti jakožto nejhorší variantu, která z hlediska měření může nastat.  
6. Str. 37, odst. 4.4: vhodnější termín než „centrovač“ je „trn“ nebo „adaptér“, jak je používáno v práci dále. 

 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Str. 30, poslední odstavec: Uvádíte, že „excentricita poloh opisuje kolem své průměrné hodnoty kružnici“. 
Při pohledu na Obr. 4.5 to tak očividně není, jak to vysvětlíte?  

2. V práci není uvedena charakteristika přesnosti pro výběrové směrodatné odchylky, jaké jsou pro 
jednotlivé počty opakování? 

3. Str. 51: Nebylo by vhodnější určovat rovnici roviny vyrovnáním MNČ? 
4. Str. 53 dole: nikoli přesnost, ale zřejmě nejmenší systematickou chybu vlivem umístění desky. Proč? Byla 

testována poloha desky oproti centru = středu šroubu? 
5. Str. 53, Tab. 14: V ose X je maximální rozdíl 0,25 mm, což je již velká hodnota. Nejsou v datech odlehlá 

měření?  
 

 
 
 
Datum: 17.6.2018     Podpis: 
          ………………………………………………. 
          Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 
 


