Pár slov, než si tento předmět zapíšete …
Rádi bych Vás ještě před tím, než si náš předmět zapíšete, informovali, o několika
organizačních věcech, které je dobré vědět dopředu:
- počet studentů – předmět je specifický tím, že se ho budou účastnit studenti ze dvou fakult
ČVUT (stavební a architektury). Celková kapacita předmětu bude omezena na cca 24
studentů. Předpokládané maximální počty jsou geodeti = 14 a architekti = 10, tj. šest
pracovních týmů po čtyřech členech.
- rozvrh – na obou fakultách je předmět veden jako samostatný a jako takový je rozvrhován.
V tuto chvíli nelze bohužel zaručit, že bude rozvrhován stejně. Proto bude na začátku
semestru svolána informační schůzka, kde bude případný nesoulad odstraněn a domluven
jasný čas společných setkání.
- terénní úloha v Praze – v rámci předmětu se uskuteční blokové terénní cvičení v Praze
(činžovní dům na Žižkově). Toto cvičení bude trvat cca 3 hod. čistého času a studenti se
pro ty účely rozdělí na poloviny. Každá skupina absolvuje z kapacitních důvodů úlohu
v jiný čas (možná i den). Termín cvičení bude domluven na začátku semestru (předpokládají
se spíše odpolední až podvečerní hodiny), ale lze ho očekávat v týdnu, který uvádí
harmonogram předmětu, viz web.
- terénní měření mimo Prahu – v rámci předmětu se uskuteční blokové terénní měření ve
Vysokém Mýtě (dům v centru města). Předpokládaný rozsah cvičení je 16 hod. = dva dny.
Z organizačních důvodů se skupina opět rozdělí a měření budou vždy absolvovat max. 3
pracovní týmy (tj. max. 12 lidí). Přesný termín měření bude upřesněn začátkem semestru. Je
možné, že pro jednu skupinu zasáhne měření i na dny víkendu. Doprava na místo, ubytování
a stravování v místě nebude hrazeno. Předběžně je domluvena možnost ubytování v místním
internátu za 180,- Kč/noc. Podrobné informace k výjezdu budou včas sděleny. Výjezd se
uskuteční ve druhé polovině dubna 2009, viz harmonogram.
- fotogrammetrie – v rámci měření budou uplatněny různé dokumentační metody (tak jako
ve většině reálných projektů). Rozsah použití metod fotogrammetrických bude vždy záviset
na místních podmínkách a bude posuzován v kontextu celé dokumentační činnosti.
Fotogrammetrie bude ,,nasazována“ s citem a ne za každou cenu. Je možné, že v tom kterém
případě bude pouze metodou doplňkovou.
Případné dotazy k výše uvedenému rádi sdělí garanti předmětu
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