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1. Splnění požadavků zadání.
Student ve své práci popsal a zrealizoval metody pro měření profilu svazku. Metodu scanning pinhole
zcela zautomatizoval, metodu knife edge by bylo vhodné dopracovat. Metoda s využitím snímače
CCD odpovídá použitému vybavení. Cíle práce byly splněny.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Práce je logicky členěna a je srozumitelná. Teoretický úvod je vzhledem k celkovému rozsahu práce
poměrně obsáhlý. Jazyková úprava práce má nedostatky, autor používá nevhodné a neodborné
výrazy. Také jsou nevhodně použity některé anglické názvy, byť mají český, běžně používaný
ekvivalent. V průběhu celé práce se vyskytují špatně srozumitelné věty.

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Jednotlivé výsledky práce jsou rozporuplné. Aplikace metody scanning pinhole byla dovedena do
plně automatické podoby, naproti tomu metoda knife edge, která využívá stejný hardware spoléhá na
otočení zdroje záření. Mělo být dostačující využití několika clon na tomtéž posuvu pro měření běžně
používaných svazků.
Vzniklé aplikace byly vytvořeny pomůckou GUIde v prostředí Matlab, jsou tedy funkční, ale velmi
nepřehledné.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce především srovnává známé metody měření profilu svazku. Jsou prezentovány výsledky měření
konkrétních laserových zdrojů různými metodami, které v podstatě potvrzují známá fakta.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Literatura byla využita ve velké míře obzvlášť v části teoretického úvodu. Použité zdroje ovšem
nejsou příliš kvalitní a z velké části se jedná o příručky existujících přístrojů a laboratorního
vybavení.

6. Otázky k obhajobě.
Byla kontrolována linearita snímacího prvku CCD v závislosti na intenzitě optického záření?
Proč nebyly měřeny pomocí CCD snímače laserové diody například s použitím kolimátoru?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce přináší zajímavé srovnání metod, zasloužila by ale více pozornosti.
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