Výuka v terénu z fotogrammetrie 2013
Termín

výuka bude probíhat v období 6.5. - 17.5. 2013

Organizace
Práce budou probíhat podle harmonogramu, viz samostatný dokument. Studenti budou rozděleni do 6
skupin po 4-5 členech. Každá skupina absolvuje 8 dní výuky dle individuálního rozpisu.
Výuka se bude skládat z polních prací, které probíhají v nejbližším okolí Fakulty stavební a z prací
vyhodnocovacích, jež se budou konat v laboratořích fotogrammetrie katedry mapování a kartografie
(místnosti B011 - B014).
Standardní pracovní doba bude 8:00 - 16:00 hod.
Pro polní práce se bude vydávat materiál ráno v 8:00 hod v suterénu budovy B Fakulty stavební
(laboratoře FM). Převzetí potvrdí podpisem vedoucí skupiny a bude ručit za to, že se s přístroji a
ostatním materiálem bude zacházet podle pokynů učitelů, opatrně a šetrně.
Materiál bude vrácen učiteli, který ho vydával, v době od 15:00 - 16:00 hod. nebo jindy po vzájemné
dohodě. Není možné zanechat zapůjčené pomůcky bez dozoru ať už v terénu nebo v budově fakulty.
Obzvláště při polních pracích je nutné dbát zásad bezpečnosti práce, se kterými budou studenti
seznámeni a svým podpisem toto stvrdí.
Při ztrátě nebo poškození přístrojů jsou studenti povinni zaplatit náhradu dle dále uvedeného
sazebníku.
V poledních hodinách je třeba se ve skupinách vystřídat na obědě tak, aby přístroje nezůstaly bez dozoru.

Hodnocení
Průběh výuky bude hodnocen klasifikovaným zápočtem, k jeho získání bude potřeba splnit dále
uvedené podmínky:
•

účast - účast na výuce je povinná
Vaše individuální požadavky předem projednejte s vedoucím úlohy

•

technická zpráva - z každé úlohy zpracováváte jednu technickou zprávu za skupinu
obsah a forma technické zprávy Vám budou upřesněny vedoucím úlohy

•

testování - každá úloha je testována formou testu (pokud vedoucí úlohy nerozhodne jinak)
obsah, forma a termín testování Vám budou upřesněny vedoucím úlohy

•

•

bodové hodnocení - Vaše výsledky budou bodově hodnoceny
podrobné informace k hodnocení úloh a celkovému hodnocení výuky jsou součástí
harmonogramu, viz dokument na webu výuky.
zápočet - zápočet Vám bude udělen na základě bodového hodnocení jednotlivých úloh
zápočet bude udělován ve zkouškovém období (termíny Vám budou upřesněny)

zápočet bude udělovat J. Hodač (místnost B 805)

Zdroje
skripta - Kolektiv autorů: Fotogrammetrie 1,2 - praktická cvičení (ČVUT 2007)
WWW - Internetové stránky laboratoře fotogrammetrie
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SAZEBNÍK pro rok 2013
ztracených nebo poškozených pomůcek a přístrojů při výuce v terénu
1) Kdo zaviní ztrátu některé drobné pomůcky do ceny 1 500,- Kč, musí ji nahradit buď jinou pomůckou
stejných parametrů, nebo ji zaplatit v Kč podle níže uvedeného ceníku:
Měřické pásmo

1 400,-Kč

Dvoumetr dřevěný/svinovací

100,-Kč

Olovnice

125,-Kč

Palice nebo sekera

100,-Kč

Při poškození pomůcek, ke kterému došlo špatným zacházením, studenti uhradí částku úměrnou
poškození.
2) Při ztrátě nebo poškození přístrojů je třeba sepsat protokol. Výše náhrady bude stanovena po
projednání na ekonomickém oddělení děkanátu Fakulty stavební. V těchto případech dostanou studenti
zápočet až po projednání a likvidaci škody.

V Praze dne 16.4. 2013

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.
vedoucí výuky
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