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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant při zpracování diplomové práce jednoznačně prokázal schopnost samostatné práce a s
vedoucí byla konzultována až závěrečná fáze při jejím konečném sestavení. To však bohužel vedlo k
výše uvedeným připomínkám. Vedoucí diplomové práce by měl být postupně seznamován s
průběhem zpracování diplomové práce. Pak může předat své zkušenosti a návrhy na změnu, které
můžou vést ke zdárnému dokončení stanoveného zadání.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce se zabývá určením refrakčního koeficientu, resp. jeho vertikální složky
při terestrickém měření. V prvních dvou kapitolách diplomant popisuje problematiku výškových
měření, refrakce a metody jejího určení. Nevidím velký smysl v popisu metody nivelace v této části,
pokud tato při praktickém experimentálním měření použita nebyla.
Samotná práce autora v terénu a následné zpracování dokumentace začíná až v kap. 4 na str. 36.
Domnívám se, že se autor měl více rozepsat o praktické náplni, resp. o vlastním měření. Obsahem
praktické části je kromě stručně popsaného měření v terénu i výpočet a zpracování naměřených dat
vedoucích k určení vertikální složky refrakčního koeficientu. Kladně hodnotím závěr práce, ve
kterém autor seznamuje s výsledky experimentálního měření a jsou zde stanoveny závěry s porovnání
dvou použitých metod (Pelikána, Jordana).

Problém vidím v tom, že při zpracování textové části práce se měl autor více věnovat vlastní činnosti,
než teoretickým základům a obecným principům. Toto sestavení, zaměřené více na teorii, která je
převzata z literatury, sice správně citované, nepřináší objektivní názor na autorovo úsilí a velký
objem dat, které musel zpracovat.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce  je zpracována v plném rozsahu a souladu se zadáním práce a všechny
zadané úkoly byly splněny v míře odpovídající zadání diplomové práce.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Dotazy a připomínky:

• v diplomové práci chybí informace o skutečné přesnosti provedeného trigonometrického měření
• v tab.č.8., str.45., chybí jednotky a navíc je uvedeno, že jsou v tabulce hodnoty výšek, refrakčních
koeficientů a jejich středních chyb, ...prosím o vysvětlení co je v jednotlivých sloupcích uvedeno.

5. Hodnocení formální stránky.
V diplomové práci se vyskytuje množství jazykových a formálních nedostatků, které kvalitu
předložené diplomové práce zbytečně snižují. Z hlediska formální stránky je diplomová práce vcelku
logicky členěna.

6. Jaký je způsob využití práce?
Po podrobnějším zpracování experimentálního měření doporučuji tyto výsledky publikovat.

7. Celkové hodnocení práce.
Přes výše uvedené výtky diplomat prokázal schopnost samostatné práce a proto jeho diplomovou
práci doporučuji k obhajobě.
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