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1. Problematika práce
Měření vzdáleností patří k běžným a žádaným činnostem v mnoha oblastech. Téma je tedy možné
považovat za aktuální. Z pohledu odborné a časové náročnosti práce splňuje požadavky kladené na
diplomovou práci.

2. Dosažené výsledky
Autor při svém postupu vycházel ze zadání. Postupně se věnoval komunikaci mezi jednotlivými
částmi navržené měřící soustavy, nastavení mikrokontroleru, algoritmům pro zpracování naměřených
dat a jejich přenesení do nově vytvořené aplikace. Postrádám ale informace o průběhu vlastního
měření a ověření správné funkčnosti navržených algoritmů.

3. Původnost práce
Úvodní části práce jsou věnovány komunikaci mezi jednotlivými prvky měřící soustavy a konfiguraci
zvoleného mikrokontroleru. Autor zde vycházel z dostupných informací týkajících se dané
problematiky. Rozsahy kapitol považuji za dostačující. Pro vlastní zpracování naměřených dat a
komunikaci mezi měřící soustavou a počítačem autor navrhnul potřebné algoritmy a vytvořil aplikaci
s jednoduchým grafickým rozhraním. V závěru práce navrhuje možnosti dalšího rozšíření této
aplikace. Části týkající se oživení měřící soustavy a zpracovávání naměřených dat je možné
považovat za rozhodující dílo studenta.

4. Formální náležitosti práce
Práce má obsahovat zadání včetně podpisů děkana fakulty a vedoucí katedry. Autor se nevyvaroval
nevhodným formulacím, překlepům a dalším drobným prohřeškům. Tabulky nemají shodné
formátování a texty nejsou přeloženy do českého jazyka. Nejsou očíslovány výpočetní vztahy.
Ukázky kódů bych očekával ve formě textu a ne obrázků. Celkově je práce po formální stránce na
slabší úrovni.

5. Dotazy na studenta
1. Lišily se výsledky měření z jednotlivých okulárů? Pokud ano, jak velký byl rozdíl? Jakým
způsobem byste případné odchylky měření obou okulárů kompenzoval (kompenzoval byste je na
úrovni mikrokontroleru nebo až po přenesení dat do počítače)?
2. Na jaký povrch dopadal laserový paprsek při měření? Jak kvalita tohoto povrchu ovlivnila
výsledky měření?
3. Na základě čeho byla zvolena hodnota 18 jakožto dostačující při určování hodnot mediánů (str.
46)?
4. Byla provedena kontrola správnosti naměřených hodnot? Pokud ano, jakým způsobem? Pokud ne,
jakým způsobem byste ověřil funkci Vámi navržených algoritmů a celkově měřící soustavy?

6. Celkové zhodnocení práce
Autor práce vycházel ze zadání a jeho jednotlivé body splnil. Některé části mohly propracovány do
větší hloubky, viz poznámky uvedené výše. Také textová část mohla být zpracována lépe. I přes výše
uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.
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