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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Předložená práce je klasicky členěná na teoretickou a praktickou část. Celá práce je vhodně členěná a
kapitoly na sebe logicky navazují.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Předložená diplomová práce popisuje všechny práce při vybudování a navázání kalibrační základny
pro kalibraci elektrooptických dálkoměrů. Celá práce je striktně rozdělena na dvě stejné části,
teoretickou a praktickou. Teoretická část se plně věnuje danému tématu a neobsahuje zbytečnou
teorii. Praktická část práce pak velmi detailně popisuje všechny úkony při vybudování a navázání
kalibrační základny. Přílohy jsou rovněž pečlivě zpracovány.

4. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce je práce vyhotovena srozumitelně a přehledně. Jednotlivé kapitoly jsou psány
technicky a logicky na sebe navazují. Z hlediska jazykové stránky se téměř nevyskytují překlepy ani
pravopisné chyby.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K předložené práci mám pouze drobné připomínky:
Str. 37 graf 5.1 je bez číselných hodnot, tudíž je dosti "nečitelný"
V celé práci chybí odkazy na přílohy.

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Práce z hlediska měření nepřináší nové poznatky. Jedná se však o vybudování a navázání nové
kalibrační základny a také o vypracování nového kalibračního postupu.

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Výběr a využití studijních pramenů považuji za velmi dobré. Všechny citované studijní materiály
jsou použity správně a jsou uvedeny v seznamu literatury.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce budou sloužit pro kalibraci elektrooptických dálkoměrů.

9. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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