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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
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Jméno autora: Barbora Vurbsová
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav: Katedra geoma ky
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.
Pracoviště vedoucího práce: Katedra geoma ky

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání
Hodnocení náročnos  zadání závěrečné práce.
Zadání považuji za náročnější, zdánlivě pouhé propojení součástek rozrostlo do tvorby složitějšího systému 
včetně mobilní aplikace pro řízení přístroje. Výsledkem práce je funkční laserový dálkoměr, který si funkčnos  a 
modularitou nezadá s profi přístroji.

Splnění zadání
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce opro  zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Zadání bylo zcela splněno, dokonce byla práce rozšířena nad jeho rámec a to o tvorbu řídící aplikace pro chytrý telefon. O té 
jsme uvažovali od začátku,  ale vložit ji do zadání bylo příliš riskantní, nakonec na ni zbyl autorce čas, což oceňuji, ale statut 
rozšiřování zadání bych nepřeceňoval.

Ak vita a samostatnost při zpracování práce
Posuďte, zda byl student během řešení ak vní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Kolegyně Vurbsová je příkladem ak vního samostatného studenta, který po konzultaci aplikuje vše, co zjis l a dále pracuje 
samostatně. Často jsme konzultovali online, nic jiného nám díky striktním opatřením fakulty nezbylo.

Odborná úroveň
Posuďte úroveň odbornos  závěrečné práce, využi  znalos  získaných studiem a z odborné literatury, využi  podkladů a dat 
získaných z praxe.
Značnou část odvedené práce, která ovšem není textu vlastně vidět je samostudium návodů na práci s jednotlivými 
komponenty, na programování Arduino kódu a mobilní aplikace.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Jsem spokojen jak s jazykem tak s grafickou úpravou. 

Výběr zdrojů, korektnost citací
Vyjádřete se k ak vitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační e ky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami.
Oceňuji vytěžení a citace z kvalitní DP Štěpána Hodíka (kterou jsem mimochodem také vedl).

Další komentáře a hodnocení
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Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teore ckých výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnos  technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnos  apod.
Mám upřímnou radost, že si toto téma vybrala právě kolegyně Vurbsová, která je spolehlivá, tvůrčí a dotáhla práci do 
zdárného konce takřka bez stresu vedoucího. Doufám ve společnou publikaci tohoto projektu v časopise a též prak cké 
využi  v podobě výroby zařízení pro potřeby výuky.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Studentka vytvořila funkční systém bezkontaktního měření vzdálenos , otestovala jej z hlediska přesnos  a 
dosahu a svou práci vypracovala jako návodný prostředek pro stavbu zařízení tohoto typu. Velice oceňuji její 
přístup a též pozi vní výsledek jejího snažení. Závěrem bych chtěl podotknout, že kolegyně dokázala dokončit 
náročný projekt v tomto rozsahu i přes hromadu klacků naházených fakultou pod její nohy a nohy vedoucího. 
Několikrát jsme se v laboratoři sešli z hlediska nařízení rektora/děkana ilegálně, ale při vzniku této práce nebyl 
nikdo nakažen nemocí Covid-19 a nezemřelo žádné zvíře.

Předloženou závěrečnou práci hodno m klasifikačním stupněm  
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