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 Tématem diplomové práce Lenky �evčíkové byla problematika určení prostorových
vztahů jeřábové dráhy. Úkolem diplomantky bylo z literatury zjistit pou�ívané metody,
rozborem přesnosti porovnat jejich vhodnost pou�ití, navrhnout a zaměřit jeřábovou
dráhu vhodným postupem v souladu s po�adavky stávajících předpisů. 
 Předlo�ená diplomová práce je zpracována na 60 stranách textu rozčleněných do
devíti kapitol. Obsahuje 5 příloh. 
V diplomové práci se diplomantka zabývá technickými předpisy pro určování
prostorových vztahů jeřábových drah, popisuje různé metody zaměřování jeřábových
drah, v praktické části popisuje pou�ité postupy vlastního měření jeřábové dráhy
v Královopolské strojírně v Brně. Analyzuje přesnost a zabývá se zhodnocením
výsledků. 
Diplomová práce je zpracována přehledně a v souladu s po�adavky zadání. Pou�ité
postupy jsou správné. Formální a grafická úroveň diplomové práce je na odpovídající
úrovni. V textové části je několik drobných nepřesností. Některé schématické obrázky
a grafy nejsou vhodně voleny. Ve zhodnocení výsledků není zcela správně interpretován
vý�kový průběh kolejnic v kontextu předepsaných odchylek. 
 Diplomová práce celkově splňuje po�adavky zadání a doporučuji ji k obhajobě.
K práci mám několik konkrétních ní�e uvedených připomínek. 
S ohledem na vý�e uvedené doporučuji hodnocení diplomové práce stupněm 
      C/2 
 
K práci mám tyto připomínky: 
- str. 59, tab. 9.4 � interpretace maximálního vý�kového rozdílu hlavy kolejnice
vzhledem k srovnávací rovině umístěné v krajní hodnotě není správná s ohledem na
charakter předepsané mezní odchylky <min.;max.>. Odchylku je třeba posuzovat od
střední roviny, tedy jsou <-35; +36> mm. 
 

 
překlepy a nepřesnosti: 
str. 15, odst. 2 � chybí číslo tabulky ve větě �Tieto triedy sú popísané v Tabulke
XX.� 
 
str. 30, kap. 6.1.8 � uvádíte, �e se paralaktická lať staví na stativ. Stativ ve
vět�ině případů nelze nad kolejnici jeřábové dráhy postavit, zpravidla se
paralaktická lať umisťuje do tříno�ky upnuté na kolejnici. 
 
str. 30, kap. 6.2.2 � při trigonometrickém měření se vý�ka horizontu přístroje určuje
měřením na blízký vzta�ný bod, klasicky se neměří. 
 
str. 40, graf č. � graf nemá číslo. Proč není na svislé ose vyznačena nula? 
 
str. 47 � značení ve vzorci hAB = ... není zcela v souladu s označením v obrázku 8.5,
např. v obr. chybí ∆1 


