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Odpovídá bakalářská práce zadání? 
Zadání práce obsahovalo 6 bodů zadání a její obsahová část odpovídá zadání. Student splnil 
všechny body zadání. 
 
Jak hodnotíte bakalářskou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých 
částí práce a jejich úplnost? 
Předložená práce je přehledně zpracována do kapitol, jejich obsahy odpovídají řešení 
jednotlivých bodů zadání. Práce je formálně zpracována přehledně.  
U první kapitoly postrádám širší popis fotografických návyků a technik, které se běžně 
používají v krajinářské fotografii. Tyto techniky byly dotknuty jen zběžně. 
 
Základní hodnocení bakalářské práce:  
Student řešil poměrně jednoduché zadání, které se pohybovalo pouze v oblasti návrhu 
a navržené řešení nebylo tedy prakticky realizováno. Předložená práce odpovídá požadavkům, 
které jsou kladeny na bakalářskou práci. 
 
Jiné poznámky a kritické připomínky: 
Pro naklápění jsou použita serva, která nedisponují brzdou, konkrétně natočený fotoaparát 
nahoru či dolů působí na servo kroutícím momentem a pro udržení fotoaparátu v žádané 
poloze způsobí nutnost stálého dodávání elektrické energie pohonu. Navíc bude servo v tomto 
stavu mírně kmitat, což může způsobit neostrost pořízeného snímku.  
Navržené elektrické schéma neobsahuje žádný zdroj (stabilizátor napětí), který by zajistil 
napájení mikropočítače v mezích 4.5 – 5.5 V. V práci není uvedeno, čím bude zařízení 
napájeno. Použitá serva mohou odebírat značný proud a tento proud je nutné pokrýt z baterií. 
Postrádám tedy výběr baterie či akumulátoru. 
 
Uveďte, zda a v jakých částech přináší bakalářská práce nové poznatky: 
Bakalářská práce nepřináší nové poznatky, aplikuje známé metody pro konkrétní aplikaci 
a inovuje zařízení, které je omezeně dostupné na trhu. 
 
Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů: 
Student vhodně zvolil prameny, ze kterých čerpal a citace jsou v textu řádně označeny. 
 
Hodnocení formální stránky bakalářské práce:
Předložená práce neobsahuje žádné závažné formální nedostatky. Je zpracována stručně 
a přehledně. Ve vlastním textu práce se objevují jako obrázky výkresů, které jsou znovu 
použity jako přílohy, což je dle mého soudu zbytečné.  
 



Jaký je další možný způsob využití výsledků bakalářské práce? 
Bakalářská práce předkládá návrh řešení problematiky pořizování panoramatických snímků, 
toto řešení by bylo možné využít jako konkurenční výrobek dostupných výrobků na trhu.  
 
Otázky k obhajobě 
Jak by se dalo řešit automatické pořizování panoramatických snímků? 
Dalo by se navržené zařízení použít pro pořizování snímků s vysokým rozlišením? Pokud ne, 
jak by se muselo upravit? 
 
Souhrnné hodnocení 
Celkově práci hodnotím jako dobrou a i přes všechny zmíněné nedostatky ji doporučuji 
k obhajobě. 
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