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1. Splnění požadavků zadání.
Práce svým zadáním odpovídá charakteru diplomové práce a student zadání ve všech bodech řešil a
splnit tak zadání.

2. Hodnocení formální stránky předložené práce.
Práce má logické členění, které odpovídá osnově zadání. Za nezvyklé považuji titulky a odkazy na
obrázky a tabulky (uzavírání čísel do závorek). Dále jsem v práci našel řadu pravopisných chyb, které
by se na této úrovni již vyskytovat neměly. Student má problém zejména s použitím spojení „mně“ ve
slovech jako „nemnělo“, „mnělo“ a to prakticky v celé práci. Další chyby lze považovat spíše za
překlepy a nepozornost.
Kritiku bych vznesl také na způsob citací a práci s referenční literaturou. Nepřipadá mi příliš vhodné
uvést citační pramen v nadpisu kapitoly a následně celou kapitolu víceméně okopírovat, i když se
student snaží svým způsobem věty pozměnit. Někdy je však změna na úkor významu a z
přepracovaného textu již nelze pochopit původní myšlenku (kap. 3.4).

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Práce se v řadě případů příliš odchyluje od klíčového tématu, kterým mělo být měření nízkých úrovní
jasu. Student často popisuje nesouvisející informace, které nijak neřeší dané téma. Příkladem je již
zmíněná kap. 3.4 popř. kap. 4.1, kde se věnuje ze široka filtrům a vlastně nakonec ani nesumarizuje,
jaká technologie je využita nebo by mohla být využita v jeho návrhu přístroje.
Návrh měřicí aparatury je také nedostatečný, neboť v práci není uveden žádný výkres, kromě
fotografií vybraných komponent. Chybí zde třeba rozbor vlastností kamery z hlediska měření nízkých
intenzit, jaké chyby a data získáme na výstupu při určitých podmínkách.
Za snad významný lze považovat pouze vlastní měření, bohužel se jedná asi jen o jeden pokus, který
byl nejspíš již dělán v časové tísni těsně před odevzdáním práce. Z toho usuzuji i na nedostatečnou
práci během semestru, neboť jiné výsledky měření zde uvedeny nejsou – např. s konvenčními
přístroji. Chybí zde srovnání měření jednotlivými přístroji, nebylo provedeno kontrolní měření
objektivním jasoměrem atd. Vlastní přínos studenta je tedy hodně diskutabilní a práce spíše odpovídá
bakalářské než diplomové a to i svým celkovým rozsahem.
Další připomínky:
str. 2 – formálně: světlo prochází přes rohovku a pak přes čočku – né naopak.
str. 3 – 555nm není vrchol záření slunečního světla.
str. 12 – co je to analogové napětí? Existuje jiné?
str. 15 – pojem „přepálený“ je spíše hovorový – mělo být přesycený
str. 32 – nedopsaná věta: Je tady....
str. 34 – nejjasnější bod tvořený jasem jedné z hvězd. Jaké? Nedala se identifikovat např. ve
hvězdném atlasu?
str. 39 – Uvedeno, že ve čtvrté kapitole je kompletní návrh měřicí aparatury – s tímto nelze souhlasit,
návrh je pouze rámcový, rozhodně by podle něj nebylo možné přístroj zhotovit, klíčové detaily chybí.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce má spíše charakter rešerše známých poznatků a vlastní přínos studenta byl soustředěn do
posledních 15 stran, z nich velkou část tvoří obrázky. Přesto lze svým způsobem práci považovat za
přínosnou alespoň v tom smyslu, že byly provedeny měření a jejich vyhodnocení na specifickém
místě v určité časové sekvenci a jejich následné, i když né dokonalé, vyhodnocení.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Rozsah referenční literatury mohl být obsáhlejší, zvláště s uvážením faktu, že většina pramenů jsou
pouze internetové.



6. Otázky k obhajobě.
Jaké nejmenší jasy lze měřit dostupnými jasovými analyzátory, které student používal?
Jaký vliv má teplota na měření obecně fotometrických veličin a konkrétně u navrhovaného měřicího
zařízení, jaké doporučení z toho pro měření plynou?

7. Souhrnné hodnocení.
Práci celkově považuji spíše za podprůměrnou, i když téma bylo velice zajímavé a dala se zde
realizovat řada dílčích kroků. Výsledky práce nejsou ničím výjimečné, chybí zde detailnější rozbor v
řadě míst na téma, které bylo pilotní – nízké hladiny jasů a osvětleností. O osvětlenostech se
nedozvěděl vůbec nic, což je možná dáno formulací osnovy zadání anebo detailnějšími požadavky
vedoucího práce.
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