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 Tématem diplomové práce Boleslava Staňka byla problematika měření interakce
přetvoření mostní konstrukce a �elezničního svr�ku na mostě přes řeku Dyji
v Břeclavi. Úkolem diplomanta bylo vykonat měření za různých podmínek a číselně a
graficky je vyhodnotit. 
 Předlo�ená diplomová práce má 42 stran textu, je logicky rozčleněna do 13
kapitol a 9 příloh. V textu jsou popsány základní údaje o měřeném mostu, měřická síť,
metody a souvislosti měření, pou�ité měřické pomůcky, podmínky měření v jednotlivých
etapách, polní kalibrace měřicích přístrojů, zpracování měření, výsledky a závěry.
Diplomant v rámci diplomové práce vykonal zaměření 4 etap. 
 Předlo�ená diplomová práce je po formální stránce vypracována na vyhovující
úrovni. Pou�ité metody měření jsou vhodné.  

Problematicky se jeví vyhodnocení vodorovných posunů, resp. vzájemná
přístrojová kalibrace, neboť výsledky vyhodnocení ze stanoviska 100 a stanoviska 200
se systematicky li�í, přičem� rozdíly se dosahují a� přes 10 mm, co� se mi jeví jako
neodůvodněné. Rovně� v práci postrádám vyhodnocení stability vzta�né soustavy.
Interakce �elezničního svr�ku a mostovky není hlouběji ře�ena i s ohledem na
nedostatečný popis měření teplotního pole konstrukce.  
V textu práce je celá řada formulačních nepřesností a terminologických prohře�ků.  
Grafické znázornění dilatačních změn mohlo být přehledněj�í. Nemá podle mne smysl
znázorňovat výsledek tého� měřeného ze dvou stanovisek 100 a 200, navíc bez vyře�ení
systematických odlehlostí. Pou�ití �luté barvy není čitelné. 
 K diplomové práci mám několik dal�ích dílčích konkrétních připomínek uvedených
ní�e. Diplomová práce, i přes uvedené námitky a připomínky, celkově splňuje po�adavky
zadání, doporučuji ji k obhajobě a s ohledem na vý�e uvedené ji hodnotím stupněm 
      D/2,5 
 

K diplomové práci mám tyto připomínky: 
- str. 10, odst. 1 � máte uvedeno �Most má pět otvorů, kterými překlenuje řeku Dyji,
...�. Věta je terminologicky nesprávná, s ohledem na ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.
Asi by mělo být �Most o pěti polích překlenuje řeku Dyji ...�. 
V tomto odstavci je celá řada terminologických nepřesností, např. ��ířka mostu v ose
...�, máte asi na mysli �ířku mostu v příčném řezu, nevysvětlená zkratka VMP 3,0,
nebo věta �Mostní objekt tvoří celkem tři mostní konstrukce ...� má zřejmě být
�Mostní objekt tvoří tři nosné konstrukce mostovky ...� neboť je společná spodní
stavba. 
 
- str. 14, kap. 3.1 � máte uvedeno �Bod je umístěn na opěře�. Z obrázku 3.2 je na
římse opěry? upřesněte. 
 
 

         pokrač. na druhé straně 



 
str. 16, tab. 4.1 � přesnost Topcon GTS 6A je dle manuálu 2´´, tj. 0,6 mgon nikoliv 
0,3 mgon 
 
str. 20, obr. 5.1 � obrázek je zavádějící, u polární metody jsou měřené veličiny 
úhel a délka, směrník je vypočtená hodnota ze souřadnic 
 
str. 21, vzorec 5.5 � neidentifikovatelné znaky v symbologii funkce cotg 
 
str. 25, kap. 7.2 � není uvedeno, jak byla základna realizována a kde bylo měření 
vykonáno 
 
str. 31, odst. dole � máte uvedeno, �e ... Ve výpočtu rozboru přesnosti nebyly 
uva�ovány systematické osové chyby. A dále, �e �Chyba z nesvislosti alhidády je 
nulová při vodorovné záměře.� Jak známo, chyba z nesvislosti alhidády nezávisí jen 
na strmosti záměry, ale rovně� na vodorovné úhlu. 
 
str. 35, Vzorec 9.18 není správný, neboť ve jmenovateli má být 2n a dále není to 
střední chyba rozdílu, nýbr� střední chyba jednoho měření ve dvojici. Vzorec 9.19 � 
není střední chyba jednoho měření, nýbr� střední chyba aritmetického průměru 
vypočteného z dvojice měření.  
 
str. 36, vzorec 10.3 � máte uvedeno terminologicky nesprávně �posun nastal 
s rizikem omylu 5%�, správná terminologická formulace by měla znít �posun nastal 
s rizikem nesprávného závěru 5%� 
 
str. 40 � čím si vysvětlujete výrazný rozdíl posunů mezi E1 a E2 o velikosti 11 mm 
a 3,2 mm určených ze dvou různých stanovisek 100 a 200. Obdobně rozdíl E0 a E2 13,6 
mm a 1,1 mm a dále E0 a E3 -8,3 mm a -1,0 mm. 
 
Jak byla měřena teplota? 
 
str 41 � závěry jsou obecné, nekonkrétní. 
 
Ke grafickým přílohám č. 4 a� 7: 
- vysvětlete, proč se systematicky li�í výsledky měření ze stanoviska 100 a 200 
- pou�ití �luté barvy není vhodné pro nečitelnost 
- příloha 5 a 7 mají malou vypovídací schopnost pro nepřehlednost 
 


