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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: Určování astronomických tížnicových odchylek přímým 

měřením 

Autor práce: Bc. Kateřina Petrová 

Oponent práce: doc. Ing. Josef Weigel, CSc. 

Popis práce: 

Úkolem diplomantky bylo vyhotovit mapy tížnicových odchylek v části lokality Králický Sněžník, 

která slouží již více jak 20 let jako experimentální lokalita pro pedagogické a vědecké účely. 

Přibližně polovina textové části práce je věnována teoretickým základům a popisu 

přístrojového vybavení a druhá polovina vlastnímu měření a zpracování. Považuji to za dobře 

vyvážené.  

Hodnocení práce: 
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1. Odborná úroveň práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☒ ☐ ☐ ☐ 

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☒ ☐ ☐ ☐ 

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

5. Splnění požadavků zadání práce ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Teoretická část práce neobsahuje zbytečné části, které by nebyly dále využity při řešení úkolu. 

Přiměřený je i rozsah použité literatury. V textu je jasně rozlišené, která dřívější data byla do 

zpracování převzata a která měřila diplomantka sama. Grafická úroveň práce je výborná, 

textová obsahuje některé drobné nedostatky.  

Připomínky a dotazy k práci: 

Osobně nejsem zastáncem samostatného číslování kapitol a statí, které mají jen jednu 

položku (5.1, 8.1).  

Str. 11uprostřed. Vnější tíhový potenciál U vyžaduje ještě parametry polohy bodu. 



 

Fakulta stavební VUT v Brně  |  Veveří 331/95  |  602 00  |  Brno  

2 / 2 

Vzorec 1.3 neplatí jen pro geoid, ale pro všechny hladinové plochy (možná mohlo být uvedeno 

ve vzorci W0) což je vysvětleno dále v textu, nebo je W0 vyhrazeno jen pro světový výškový 

systém? 

135 jedná se o Fayové nebo Fayovy anomálie? 135,7 anomálie ve volném vzduchu nebo 

anomálie (resp. redukce) na volném vzduchu? 

155 Pokud je název TZK2 použit v následující větě jako podmět, tak měla začínat malým 

písmenem. 

227 a dále – vhodnější se mi jeví termín zenitový úhel než zenitová vzdálenost 

333 a dále – jedná se o Králický Sněžník (ne Kralický Sněžník), podle města Králíky. Přehledka 

bodů sítě na obr. 6.1by si zasloužila větší obrázek. 

347 Naměřená data byla zpracována pro časopis GaKO – předpokládám, že si je časopis 

neobjednal, lépe: Výsledky byly publikovány v časopise … 

Názvy kapitol 6 Sběr dat a 7 Výpočet mohly být obsažnější. 

37 nepochopil jsem nastavení vodorovného kruhu na hodnotu azimutu Polárky s názvem nuly 

jako astronomický jih? Prosím o vysvětlení. 

Do seznamu zkratek na str. 55 a 56 mohla být přidána i zkratka H. 

Závěr: 

Přes drobné gramatické nedostatky považuji diplomovou práci za velmi zdařilou 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  A / 1 

Datum:  6. června 2017  Podpis oponenta práce………………………………… 


