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Diplomantka Bc. Chupáčová předložila diplomovou práci na téma „Geodetické 

měření posunů a deformací střešní konstrukce Aquaparku v Brně“. Jedná se o práci 

z oboru inženýrské geodézie zahrnující zaměření a zpracování etapy měření posunů a 

přetvoření atypické dřevěné střešní konstrukce včetně vyhodnocení posunů vzhledem 

k předchozí a základní etapě s jejich přesnostní analýzou a interpretací.  

Diplomová práce má celkem 52 stran včetně seznamu použité literatury čítajícího 

32 položek, a 8 číslovaných příloh. Text práce je členěn celkem do šesti kapitol. Po 

stručném úvodu a obecném pojednání o měření posunů a přetvoření stavebních 

objektů následuje přehled o současném stavu předmětné problematiky. Čtvrtá 

kapitola se zabývá teoretickou přípravou a testováním použitých přístrojů. Stěžejní 

pátá kapitola se pak již věnuje vlastnímu měření, jeho zpracování a vyhodnocení 

výsledných posunů spolu s charakteristikami jejich přesnosti. V závěrečné kapitole 

diplomantka shrnuje a komentuje dosažené výsledky.  

K textu diplomové práce mám následující připomínky a poznámky:  

- str. 8
17

 : v průběhu provozu stavebních objektů se měření posunů vykonává 

nejen v rámci funkčních a bezpečnostních zkoušek, ale zejména v případech, 

kdy se objeví známky porušení konstrukcí), 

- str. 283 : přičtením oprav k měřeným veličinám se vyrovnaná měření stanou 

vzájemně závislými, a tedy jejich kovarianční matice již obecně není pouze 

diagonální, ale je plná, 

- str. 281 : v kovarianční matici neznámých jsou nesprávně kovariance označeny 

jako součiny středních chyb, 

- str. 3615 : v textu je popsán zafixovaný směr 121 – 110 jako směr souřadnice x, 

ale v obr. 5.7 je označen jako osa Y´), 

- proč nebyla použita většina literatury doporučené v zadání (v seznamu na str. 

50-52 chybí) ?  

- v oponovaném exempláři diplomové práce chybí CD ROM s elektronickou 

verzí práce.  

Předložená diplomová práce má velmi dobrou úroveň, splňuje veškeré požadavky 

zadání, je též přehledně a pečlivě graficky zpracována. Diplomantka Bc. Chupáčová 

postupovala metodicky správně a dospěla k výsledkům, které jsou využitelné pro 

účely diagnostiky dané atypické konstrukce a porovnání jejích změn s teoretickým 

modelem. Doporučuji připustit její práci k obhajobě.  
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