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Hodnocení vedoucího bakalářské práce 

Název práce: Kontrola přesnosti nivelačních systémů 

Autor práce: Tibor Szabó 
Vedoucí práce: Ing. Jiří Bureš, Ph.D. 

Popis práce: 

Úkolem studenta vylo vyykonat kontrolu přesnosti různých typů elektronických nivelačních systémů 
a TPS systémů na metrologické kalibrační základně FAST včetně vyhodnocení výsledků z hlediska 
přesnosti a interpretace. Těžiště práce mělo být ve vyhodnocení výsledků trigonometrické nivelace 
s využitím robotizovaných TPS systémů ve srovnání s výsledky získaných geometrickou nivelací a 
to na kalibračních etalonech FAST a polní kalibrační základně společnosti Bkom. 

Hodnocení práce studenta: 
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1. Úroveň zpracování řešeného tématu ☐ ☐ ☐X ☐ 

2. Přístup autora při zpracování práce ☐ ☐X ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☐ ☐X ☐ 

Celkové hodnocení a závěr: 

Přístup studenta k řešení tématu lze hodnotit jako kladně. V případě potřeby samostatně inicioval 
konzultace s vedoucím práce k řešené problematice. Na konzultace přicházel připraven a jeho 
komunikační dovednosti byly na odpovídající úrovni. Samostatně vykonal měřické práce na 
kalibrační nivelační základně FAST a v terénu na kalibrační základně společnosti Bkom s využitím 
stanice Trimble zapůjčené od svého zaměstnavatele. V terénu student prokázal spolehlivost, dobré 
organizační schopnosti, zručnost a samostatnost při obsluze měřicí stanice a získal tak kvalitní a 
dostatečně rozsáhlá data pro své analýzy. 
Těžiště vyhodnocení dat je zejména v elektronických přílohách. Úroveň zpracování řešeného 
tématu v textové části je slabší, chybí hlubší analýza a interpretace výsledků je povrchní. Nevyužil 
např. ani jeden zdroj doporučené literatury a pracoval většinou se snadno dostupnými zdroji 
na internetu, byť relevantními.  
Formální požadavky zadání byly splněny. Doporučuji závěrečnou práci připustit k obhajobě. 

Klasifikační stupeň podle ECTS: D/2,5 

Datum: 4.6.2018  
 Podpis vedoucího práce: ……………………………………………… 




