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Hodnocení (A – F):

1. Splnění požadavků zadání A

2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce: A

3. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení: A

4. Spolupráce se zadavatelem, resp. vedoucím práce: A

5. Formální a jazyková úroveň práce: B

6. Využitelnost výsledků práce: A

7. Experimentální zručnost (v případě realizačního výstupu): A

Stručné souhrnné zhodnocení přístupu studenta ke zpracování práce:
Student  pracoval samostatně a iniciativně na svěřeném tématu, které má význam při řešení budoucích 
projektů ESA v oblasti rentgenové optiky. Většina práce byla vykonávána v čistých prostorech VZLU 
Letňany Praha, kde student pracoval na zprovoznění víceosého měřícího stolku v termovakuové 
komoře a začlenění RTG senzorů do měřícího řetězce. Při práci projevil výraznou experimentální 
zručnost. Spolupráce s vedoucím práce byla příkladná.

Závěr:
Předložená práce se skládá ze tří částí: z oživení víceosého měřícího stolku s integrací RTG senzorů, 
vytvoření programu pro automatizaci celého měřícího řetězce a ověření funkčnosti daného řešení na 
družicové RTG optice, která byla testována ve 135 m dlouhém  vakuovém tunelu na zařízení Panter 
v Ústavu Maxe Plancka v Mnichově.  V průběhu dvoutýdenního závěrečného měření v Mnichově byla
konstatována funkčnost celé měřící sestavy, která bude v budoucnu sloužit při vývoji družicové 
optiky. Na základě změněných požadavků zadavatele nebylo programové vybavení implementováno  
na embended platformu PICO-KBU4, ale bylo vytvořeno v jazyce Python tak, aby mohlo být 
nasazeno na libovolné platformě v budoucnosti.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s honocením A – výborně.
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