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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Ano. Odpovídá.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Předložená práce má srozumitelnou strukturu. Jednotlivé části - úvod do problematiky, popis
použitých software a zpracování a vyhodnocení výsledků - na sebe logicky navazují a neshledal jsem,
že by některá podstatná část chyběla.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomová práce dokládá schopnost zpracovávat data vč. statistického hodnocení dat a schopnost
řešit problémy na úrovni samostatného rozhodování a kritického posouzení dat a výsledků.

4. Hodnocení formální stránky.
Formální zpracování je na slušné úrovni, i když by bylo možno nalézt některé překlepy, které někdy
znejasňují text. Jazykovou stránku nemohu hodnotit, nejsem dostatečně kvalifikován.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Není uvedeno s kolika stupni volnosti bylo pracováno při aplikaci Studentova rozdělení.

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Jako nový poznatek považuji dvě zjištění: a) i poměrně velká a nedaleká (100 km) zemětřesení
nemusí způsobit změnu polohy stanice, b) software NRCAN CSRS-PPP pro zpracování Precise Point
Positioning neumí korektně zpracovat data ze starších přijímačů - možná problém se zpracováním dat
z přijímačů. které nesynchronizují přesně epochy měření.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Vedle pramenů doporučených  v zadání převládají jednoznačně odkazy na webové stránky. Obecně
né vždy lze na webu nalézt ověřené informace, ale v práci byly použity odkazy vesměs na
elektronické verze publikací.

8. Jaký je způsob využití práce?
Nové poznatky zmíněné v bodě 6. budou jistě zohledněny při praktickém využívání dat ze stanic
GNSS v seismoaktivních oblastech. Např. budou dalším argumentem pro modernizaci zastaralých
aparatur GNSS.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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