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Úkolem studentky Zuzany Hromkové bylo testování automatického měřícího systému 
určeného pro monitoring posunů a deformací stavebních konstrukcí. Systém ve správě 
výzkumného centra AdMaS byl pořízen teprve nedávno a nebyl dosud plnohodnotně nasazen. 
Mimo jiné i z důvodu, že s ním nemá centrum AdMaS dostatek zkušeností. Protože je 
zprovoznění systému v plně automatickém režimu poměrně složité, vznikl nápad zapojit do 
tohoto procesu i nějakého studenta a to formou diplomové práce.  
Studentka Zuzana Hromková měla za úkol seznámit se s ovládáním uvedeného 
monitorovacího systému a ve spolupráci se zaměstnanci Ústavu geodézie a centra AdMaS ho 
nainstalovat na vhodném místě a zprovoznit. Dále měla demonstrovat jeho použitelnost pro 
monitoring stavebních konstrukcí, jeho provozní spolehlivost a kvalitu měřených dat.  
Lze konstatovat, že studentka zadaný úkol v hlavních rysech splnila. Systém byl zprovozněn a 
v souhrnu provozován asi 4 měsíce. V intervalu 15 minut byla měřena polární data, ta 
ukládána a dále zpracovávána. Bylo též nastaveno zasílání varovných zpráv v případě 
překročení kritických hodnot posunů či v případě výpadku systému. Data byla on-line 
zpřístupněna autorizovaným uživatelům, bylo na nich možné provádět analýzy i měnit 
parametry měření.  
Slabinou práce je fakt, že se studentka zaměřila na podrobný popis softwarové části systému, 
v důsledku čehož se v práci ztrácí její hlavní smysl – demonstrace použitelnosti a přínosu 
systému pro monitoring stavebních konstrukcí. V práci chybí stručné zhodnocení 
využitelnosti  testovaného systému, popis jeho slabin či alespoň osobních zkušeností s jeho 
obsluhou. Práce poskytuje čtenáři přemíru informací, avšak téměř žádné závěry. Ty si čtenář 
musí vyvodit sám.  
V souhrnu lze konstatovat, že práce přes uvedené připomínky splnila cíle zadání a prokázala, 
že autorka je schopna vypořádat se s novou a nevyzkoušenou technologií. Práci hodnotím 
klasifikačním stupněm C. 
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              Podpis  

Klasifikační stupnice 
Klas. stupeň 
ECTS A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


