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1. Splnění požadavků zadání.
Předložená práce odpovídá úrovni bakalářské práce.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Formální stránka práce je z mého pohledu podprůměrná. První kapitolu bych rozhodně nenazval
„Optika“. V textu jsou často používány nevhodné výrazy. Jazyková stránka celého textu svou úrovní
neodpovídá bakalářské práci. Je patrné, že student při psaní teoretické části nevěnoval potřebný čas
korektuře. Citace nemají vhodný formát.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Dosažené výsledky budou nadále využity při dalších měřeních. Zvolené technické měření může mít
nedostatky v přesnosti snímaní teploty a spektra.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Nejedná se o práci kompilačního charakteru. Výsledky budou využity v praxi.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny nebyly zvoleny nejlépe. Wikiskripta a weby určené středním školám nejsou svou
obsáhlostí plně dostačující pro práci vysokoškolské úrovně. Veškeré využité studijní prameny však
souvisely se zadáním práce. Citace v textu nejsou na dostatečné úrovni. Doslovně převzaté texty bych
odlišil od okolního textu.

6. Otázky k obhajobě.
1. Popište, co je koherentní a nekoherentní záření. Dá se z nekoherentního záření udělat koherentní?
2. Proč jste při měření nepoužil proudové zdroje Thorlabs společně s teplotními kontrolery? Nebylo
by jejich využití přesnější než ventilátor?
3. Na jakém principu fungovala teplotní sonda využívaná při měřeních? Jaká byla její přesnost? Kde
byla sonda umístěna při měření v boxu? Ovlivní měření teploty umístění sondy?
4. Odečítal jste při vyhodnocování spekter pozadí?
5. V grafech spekter používáte veličinu Relativní intenzita. Můžete ji popsat?
6. Vzhledem k plánovanému využití Vašich výsledků v praxi, ověřil jste platnou kalibraci všech
použitých přístrojů?

7. Souhrnné hodnocení.
I přes dobrý potenciál je z celé práce cítit nedůslednost, která je maskována rozsáhlým množstvím
grafů. Teoretická stránka práce by si zasloužila hlubší popis studované oblasti. Samotné měření by
mohlo být lépe technicky provedené. Práci proto hodnotím známkou dobře.
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