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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Časově proměnný gravitační signál z družicových drah prostorově 
lokalizovaný pomocí Kálmánovy filtrace 

Jméno autora: Jakub Vynikal 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra geomatiky 
Vedoucí práce: doc. Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FSv, katedra geomatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma diplomové práce se týká výpočtu časově proměnné složky gravitačního pole Země na základě družicových měření, 
k jejímu vyřešení musel diplomant nastudovat a posléze použít pojmy a postupy, které přesahují běžný rozsah studia 
(korelace měření, problém kolinearity u metody nejmenších čtverců, metoda SVD, Kálmánova filtrace). 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Práce splnila všechny body zadání. Rešeršní část uvádí kontext současného zájmu o zlepšené globální gravitační modely 
Země, dále pak shrnuje statistické pojmy a nástroje, které musel diplomant nastudovat. Tyto postupy diplomant 
implementoval v Matlabu, výsledky jsou prezentovány na obrázcích a číselně. Funkční matlabovský skript, vyvinutý 
studentem, je přílohou DP. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Diplomant byl během řešení aktivní a dodržoval dohodnuté termíny. V důsledku covidové situace konzultace probíhaly 
vzdáleně, diplomantem byly využívány ve vhodné a dostatečné míře. Diplomant prokázal schopnost samostatné tvůrčí 
práce. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Diplomant při řešení využíval znalosti získané v předchozím studiu, musel si je ovšem rozšířit podle doporučených zdrojů. 
Kromě jednoho obecnějšího článku v češtině se jednalo o odborné články a monografie v angličtině, zejména z oblasti 
pokročilých statistických metod, diplomant si s touto situací bez problémů poradil. Rovněž prokázal potřebnou erudici při 
zpracování rozsáhlejších datových souborů a při výpočtech. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná přehledně, jazykově na velice dobré úrovni, typograficky splňuje nároky na diplomovou práci.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě 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 
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odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Diplomant nastudoval a rovněž implementoval potřebné postupy z doporučených odborných textů, což byl nezbytný krok 
při řešení zadání diplomové práce. Převzaté postupy jsou v textu řádně odkazovány, bibliografické citace jsou přehledné a 
v souladu s praxí v podobných odborných studiích. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Kromě vlastního textu diplomové práce je výstupem rovněž matlabovský skript. Skript poskytuje ilustrační netriviální 
výstup. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Práce je zdařilá, diplomant prokázal schopnost nastudovat řadu nových pojmů podaných často poněkud 
abstraktním matematickým jazykem a zdařile je implementoval do vlastního kódu.  

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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