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Dosažené výsledky, p řínos a praktická využitelnost práce*:       

Výsledkem práce je vzorek měřicího zařízení, které je schopno při velmi jednoduché konstrukci stanovit polohu
ve  dvou  osách  s  chybou  řádu  stovek  nanometrů.  Vývoj  zařízení  je  podložen  velmi  solidním  teoretickým
rozborem, simulacemi v Matlabu i jejich ověřením na vzorku zařízení  (např.  ověření aproximace gaussovou
křivkou  na  skutečném  difrakčním  obrazci,  měření  homogenity  osvětlení  atd.).  Diplomant  dobře  zvládl
mechanickou konstrukci,  která musí při  ověřování  zajistit  minimální nejistotu typu  B. Algoritmus aproximace
difrakčního obrazu implementoval do signálního procesoru DSP s ohledem na optimalizaci  rychlosti  měření.
Uvědomuje  si  možnosti  dalšího  rozvoje  zařízení  i  prováděných  experimentů.  Základní  myšlenku  zařízení
pokládám za zcela  původní  a pokud se v dalším procesu vývoje neobjeví  zásadní  problém, předpokládám
mnoho možností praktického využití.

Připomínky k práci* :       

Výsledek  práce  je  interpretován  na  základě  jednoho  experimentu  (měření  odchylky  od  linearity),  jehož
podmínky nejsou dostatečně popsány (např, zda byla clonka posouvána ve směru řádku/sloupce snímače atd.).
Pokud jsou parametry zařízení  tak  překvapivě  dobré,  měly by být  ověřeny  více experimenty a podpořeny
analýzou nejistot. 

Otázky na uchaze če*:     
Jaká velká je kombinovaná nejistota měření odchylky od linearity?

Jaký je důvod využití labelingu? (tvar stop ani jejich počet a vzájemná pozice se nemění)
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