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Posudek oponenta bakalářské práce 

Název práce: Kontrola přesnosti nivelačních systémů 

Autor práce: Tibor Szabó 

Oponent práce: Ing. Ladislav Bárta, Ph.D. 

Popis práce: 

Teoretická část bakalářské práce „Kontrola přesnosti nivelačních systému“ věnovaná principům a 

metodám výškového měření je zpracována poněkud povrchně a neúplně. Princip metod je uveden 

pouze u geometrické nivelace a u jednosměrně určovaného trigonometrického převýšení.  

U trigonometrického principu měření převýšení se student vůbec nezabývá problematikou 

protisměrně měřených převýšení a trigonometrickou nivelací, které následně v práci použije. 

Informace o specifikách jednotlivých technologií, technologických postupech měření a zejména 

údaje o přesnostech a jejich posuzování v práci nejsou uvedeny vůbec.  V teoretické části dále 

chybí popis a formulace matematického aparátu pro vyhodnocení přesností kontrolovaných 

technologií. Ten je částečně doplněn v praktické části.   

 

V praktické části práce věnované měření na kalibrační základně FAST chybí schéma základny s 

rozmístěním a číslováním bodů.  Přesnost použitého přístroje pro referenční měření přesnou 

nivelaci je uvedena chybně. Popis postupu měření a vyhodnocení včetně kontrol a odhadů 

přesnosti chybí. Posuzovanou technologií je trigonometrická nivelace za použití totální stanice s 

automatizovaným cílením za použití tří typů odrazných hranolů.  Před měřením je empiricky 

ověřena přesnost automatického cílení a jsou zkontrolovány konstanty jednotlivých hranolů 

vzhledem k referenčnímu. Vzorec 3.5 je chybně a nelze použít pro výpočet převýšení v 

trigonometrické sestavě.  V textu práce je doloženo porovnání převýšení v tabulkách 3.6, 3.7 a 3.8 

a grafech 3.1, 3.2 a 3.3 bez jakéhokoliv komentáře a vysvětlení. Není na první pohled zřejmé, co 

představují symboly h1, h2 a h3.  Nejhorších výsledků bylo dosaženo s hranolem Trimble mini 

360°. Závěrem není uvedeno to podstatné tj. celkové shrnutí výsledků experimentu s odhady 

přesnosti posuzované technologie měření.  

 

V praktické části věnované měření na kalibrační základně BKOM opět chybí schéma základny s 

rozmístěním a číslováním bodů. Mohlo být i schematicky zakresleno v obrázku 4.1. Na kalibrační 

základně bylo měřeno mezi pilíři podle předepsaného schématu. V podkapitole práce zabývající se 

určením přesnosti měření zenitového úhlu není tento experiment popsán a nejsou uvedeny 

kompletní výpočetní vzorce.  V uvedených tabulkách není zřejmé, co znamená mz1 až mz7.  

Studentovy vůbec nevadí, že přesnost zenitových úhlu mz3 je cca 20x horší v porovnání s ostatními 

výpočetními bloky viz tabulky 4.1 a 4.2. Výpočet je jednoznačně chybný. Ze souboru měření nebyly 

vyloučeny odlehlé hodnoty.  Ve stěžejní podkapitole práce věnované kontrole přesnosti převýšení 

je uvedena pouze tabulka s porovnáním převýšení určených posuzovanou technologií s 

referenčními hodnotami seřazenými podle délky záměr.  Velikosti délek záměr však nejsou 
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uvedeny. Není uvedeno, jakým způsobem student získal referenční hodnoty.  Není zřejmě že, 

posuzovaná technologie odpovídá protisměrně měřeným převýšením v pěti skupinách a ve dvou 

polohách dalekohledu.  Není stanoven odhad přesnosti posuzované technologie. Výsledky 

vyhodnocení nejsou nijak komentovány. Podkapitola věnovaná výpočtu součtové konstanty 

hranolu a její přesnosti se zdá být v pořádku. 

 

Kladně hodnotím zpracování přílohové části obsahující kompletní zápisníky z měření a podrobné 

výpočetní protokoly obsahující vyhodnocení na jednotlivých základnách. Po prostudování těchto 

příloh s několika namátkovými kontrolami lze konstatovat, že student při řešení své práce 

postupoval principiálně správně. 

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☐ ☐ ☐ ☒ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☐ ☒ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ ☐ ☐ ☒ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☒ ☐ 

Připomínky a dotazy k práci: 

Připomínky oponenta mají charakter nedostatků textové části práce popsané v předchozích 

odstavcích.   

Závěr: 

Textová část má celou řadu nedostatků a je zpracována na poměrně nízké úrovni.  

 

Při celkovém hodnocení však lze přihlédnout ke zpracování přílohových částí práce dostupných 

v elektronické formě, ve kterých lze nalézt komplexní dokumentaci studentem provedených 

měřických a výpočetních prací.  

 

Klasifikační stupeň podle ECTS: E / 3 
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