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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Monitoring sesuvu u Třebenic 
Jméno autora: Bc. Alžběta Léharová 
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 náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce zahrnovala kromě praktických měření ve složitém terénu také mnohovrstevnaté zpracování geodetických 
a družicových dat. 

 
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. 
Zvolený postup řešení byl zvolen správný, i v rámci návaznosti na předchozí etapy. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V práci bylo použito mnoho teoretických dovedností z různých oblastí geodézie, mimo jiné robustní vyrovnání, 
mezisystémové transformace, hodnocení přesnosti posunů apod. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi 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, konkrétně závěrečná 
prezentace výsledků (viz připomínky).  

 
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. 
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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, vzhledem k delšímu celkovému postiženému období potvrdila závěry předchozí diplomové 
práce (Ing. Hávy). Analýzy a zpracování byly provedeny příkladně. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
Připomínky k práci: 

1. Str. 10, druhý odst. zdola: Aktivní a pasivní monitoring – pojmy se mi nezdají šťastné, z kterého pramene 
pocházejí? Spíše etapové a kontinuální. 

2. Používání ne zcela spisovných slov – kolem (např. str. 27), loni, okolo apod. 
3. Str. 28: Hranoly Trimble mají také označení. 
4. Str. 65, Obr. 8.8 a dále: připojivacích bodech. 
5. Doporučuji pokusit se zobrazit určené posuny ze všech etap do formátu obr. 8.1. 

 
Otázky k obhajobě: 

1.  Etapová měření provází chyby a problémy, kdy jsou některé měřené hodnoty problematicky spolehlivé. 
Co byste doporučila z hlediska umístění bodů, postupu měření či jiných možných opatření v dalších 
etapách změnit?  

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


