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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Jindřich Karas 

Oponent diplomové práce: Prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. 

Diplomant Bc. Karas předložil diplomovou práci na téma „Geodetické měření 
posunů a deformací dřevěné střešní konstrukce velkého rozpětí“. Jedná se o práci 
z oboru inženýrské geodézie, která měla za cíl zaměření a vyhodnocení měření 
posunů a deformací střešní konstrukce bazénové haly aquaparku v Brně-
Kohoutovicích. Podle zadání se měl diplomant podílet na zaměření jedné etapy, 
naměřená data vyhodnotit a vypočítat posuny vzhledem k předcházejícím dvěma 
etapám. Dosažené výsledky měl analyzovat z hlediska dosažené přesnosti a 
graficky znázornit. 

 Diplomová práce má celkem 53 stran textu a dalších 37 stran příloh 
v celkovém počtu 5. Text práce je členěn do osmi kapitol. První dvě kapitoly jsou 
obecné a uvádí stručný přehled metod měření posunů. Následující část se již 
věnuje vlastnímu úkolu a podává popis objektu bazénové haly, zabývá se 
použitou metodikou měření, přístrojovým vybavením a jeho testováním 
z hlediska možností eliminace systematických vlivů z výsledků měření. 
Následuje část obsahující popis početního zpracování naměřených dat a číselné 
výsledky zpracované do přehledných tabulek. Grafické znázornění 
vyhodnocených posunů je v připojených přílohách. V závěrečné kapitole se 
diplomant snaží o posouzení dosažených výsledků a připojuje i doporučení pro 
doplnění metodiky měření v následujících etapách. 

K textu diplomové práce mám následující připomínky a poznámky:  

- proč nebyla použita literatura doporučená v zadání (z 10 doporučených titulů 
byl použit pouze jediný) ?,  

- z textu DP není zřejmé, zda a kterých etap se diplomant aktivně zúčastnil, 

- z obrázku 3 není pořádně nic vidět, 

.- kapitola 2,1 – není zmíněna metoda hydrostatické nivelace, 

- kapitola 2.1.5 má jako jediná anglický název, proč nebyla použita čeština ?, 

- str. 21, tabulka 2 – co znamená termín „úhloměr totální stanice“ ?,  

- str. 44 a 45, tabulky 11,12,13 – nerozumím termínu „svislý náklon nosníku“, 

- ve výkresech grafického znázornění posunů v horizontální rovině v přílohách 3, 
4 a 5 nesprávně „měřítko středních elips chyb“, má být „měřítko posunů“, 

- chybí informace o počtu a rozmístění volných stanovisek v jednotlivých etapách 

- v seznamu literatury jsou dvě různé položky očíslovány stejně - [1], 

 



 

 Předložená diplomová práce splňuje požadavky zadání, je též přehledně a na 
velmi dobré úrovni graficky zpracována. Jazykové nepřesnosti a gramatické 
prohřešky, které se v práci vyskytují, nesnižují její odbornou úroveň. Diplomant 
Bc. Karas postupoval metodicky správně a dospěl k výsledkům, které naplňují 
požadavky zadání. Doporučuji připustit jeho práci k obhajobě.  

 

Klasifikační stupeň ECTS: B/1,5 

 

 

V Brně dne 7.června 2013 ................................................... 
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