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Oponent práce: Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
Pracoviště oponenta práce: Katedra speciální geodézie

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání je velmi stručné, nevyplývá z něj požadovaná podrobnost práce.

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které 
nebyly zcela splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 
Zadání obsahuje 3 konkrétní body, které byly zcela splněny.

Zvolený postup řešení

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Postup řešení úkolu je  správný a logický. Některé kapitoly či odstavce by mohly být podrobnější.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, 
využití podkladů. Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a 
aplikovat inženýrský přístup při řešení
Práce je spíše zaměřena na návrh a konstrukci elektronického zařízení, geodetické problematice se věnuje 
jen málo. Odbornou úroveň v elektrotechnice nemohu dobře posoudit, ale sama autorka připouští, že je 
spíše začátečníkem.

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou 
stránku práce a její celkovou srozumitelnost
Text je psán přehledně a srozumitelně, rozsah je spíše menší (Závěr končí na str. 38).
Typografických chyb je minimum (např. předložky na koncích řádků), sazba textu je velmi úhledná (zřejmě 
připraveno v LaTeXu). V Obsahu chybí Úvod a Závěr.

Výběr zdrojů, korektnost citací

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. 
Posuďte výběr pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a 
v souladu s citačními zvyklostmi.
Seznam odkazovaných zdrojů je přiměřeně obsáhlý. Obsahuje bohužel pouze on-line zdroje, často velmi 
stručné – což je ale v souladu se zadáním práce. Uvítal bych asi také odkaz na nějaký ucelenější zdroj či 
knihu věnující se tématu. Odkazy v textu číselné, odkazování považuji za přiměřené.
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Další komentáře a hodnocení
Poznámky, připomínky a dotazy:

V Obsahu chybí Úvod a Závěr.
Teoretická část (Kap. 1) je poměrně stručná s drobnými nepřesnostmi, ale velmi přehledná a dostatečná 
jako úvod do tématu.
Za nevhodné považuji užívání pojmu "chyba" namísto odchylka.
s. 20: OLED má určitě větší odběr proudu než LCD.
s. 22, Tab. 2.5: chybný popis tabulky
s. 29: V jakém softwaru byly vytvářeny přehledné vývojové diagramy?
s. 36: Přesnost uváděná v textu znamená směrodatnou odchylku? O jakou charakteristiku přesnosti se 
jedná?
s. 37, Tab. 6.2: Rozdíly by bylo přehlednější uvádět v mm.
s. 37: Uvádíte, že "Rozdíl (4 mm) je menší než přesnost dálkoměru (1 mm)..." – prosím o vysvětlení.

Dotaz: Bylo by možné podobný dálkoměr sestrojit na jiném základu/platformě než Arduino? Jsou ještě jiné 
vhodné systémy běžně dostupné na trhu?

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné 
otázky, které by měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí.

Bakalářská práce popisuje ucelený úkol návrhu, sestrojení a otestování měřicího zařízení. Navíc 
byla vytvořena i obslužná aplikace pro Android. Cíl práce byl dobře a úspěšně splněn.
Domnívám se, že využitelnost sestrojeného dálkoměru pro praxi není velká, trh je zaplněn mnoha 
výrobky s podobnými parametry v různých cenových úrovních. Ale hlavní význam celé práce 
spatřuji pro autorku samotnou, která ukázala schopnost tvůrčího a přitom systematického a 
odborně podloženého postupu pro kompletní návrh, sestrojení a ověření technického zařízení. 
Získala tak cenné zkušenosti a snad i odvahu pro sestrojení dalších zařízení, která třeba nejsou na 
trhu běžně dostupná.

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě
a hodnotím klasifikačním stupněm   

Datum: Podpis:
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