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 Diplomant Bc. Štrba měl vypracovat diplomovou práci na téma „Určení přetvoření 

železničního svršku“. Jedná se o práci z oboru inženýrské a družicové geodézie, 

zabývající se měřením změn polohy kolejnicových pásů v úseku dvou železničních 

mostů v Břeclavi a Zábřehu na Moravě. Podle zadání se měl podílet na zaměření alespoň 

jedné etapy měření posunů GPS Stop & Go metodou na obou mostech. Dosažené 

výsledky za celé sledované období měl číselně a graficky zdokumentovat a porovnat 

s výsledky souběžného měření klasickou polární metodou, které si měl převzít od 

diplomantů Staňka a Suchánka. K dispozici měl naměřená GPS data ze všech 

dosavadních etap a standardní firemní programový systém Leica Geo Office.  

 Diplomant Bc. Štrba pracoval po většinu doby řešení diplomového úkolu 

samostatně, avšak nepříliš systematicky. Využíval dostupné softwarové produkty a 

odbornou literaturu, konzultace využíval intenzivněji až v samém závěru, kdy již nebyl 

časový prostor pro podstatnější ovlivnění metodiky vyhodnocení. Dobrý a spolehlivý 

výkon podal při praktickém měření, osobně se podílel na zaměření většího počtu etap, 

než bylo požadavkem zadání. Omezujícím faktorem byl požadavek co nejkratší doby 

měření celého kolejového úseku za současné potřeby synchronizace měření GPS a 

klasickou polární metodou. Přitom musely být řešeny problémy měření za provozu 

železniční tratě, kdy observace musela být přerušována při každém průjezdu vlakové 

soupravy. To vše si vynutilo úpravy metodiky observace. Přesto diplomant dospěl 

k výsledkům, které jsou shrnuty v závěru práce a které jsou užitečné pro posouzení 

možností použití GPS Stop & Go metody pro daný typ měření posunů a přetvoření. 

 Na základě výše uvedených skutečností konstatuji, že předložená diplomová práce 

Bc. Petera Štrby splňuje požadavky zadání a je textově i graficky zpracována na 

postačující úrovni. Doporučuji připustit ji k obhajobě  
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