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Účelem bakalářské práce bylo zjistit a ověřit možnost využití měření na Měsíc k určení 
azimutu pro některé specifické účely. Specifickými účely se myslí zejména určení azimutu a 
směrníku orientační přímky pro komparaci speciálních navigačních zařízení a měřické 
techniky používaných v AČR z přesností lepší než 60˝ (0,018 gon).

Bakalářská práce doplňuje a zpřesňuje výsledky diplomové práce Urban P.: Přesné určení  
astronomického azimutu z měření na Měsíc, UO Brno 2010, č. e. 3339/10, ve které je malý 
rozsah výsledků měření a použit méně přesný model výpočtu souřadnic Měsíce.

Pro splnění účelu bakalářské práce bylo nezbytné navrhnout způsob synchronizace hodin 
elektronického teodolitu, optimální odhad času měření na okraj Měsíce (čas byl registrován na 
celé sekundy), analyzovat vnější přesnost určeného azimutu a navrhnout vhodný postup 
měření.

Kateřina Záhorová zahájila měřickou část na podzim roku 2012 a po stanovení způsobu 
synchronizace hodin teodolitu a zpracování registrovaného času zahájila praktické měření. Na 
konzultacích s vedoucím bakalářské práce se upřesňoval rozsah měření a zejména způsob 
analýzy získaných dat. Analýzu a zdůvodnění použití časové korekce +0,5 sekundy navrhla 
zpracovatelka sama, způsob vyhodnocení azimutů byl zvolen na základě konzultací.

Lze konstatovat, že zadání bakalářské práce bylo splněno. Výsledky vyhodnocení měření 
azimutu, lze pokládat za přiměřené metodě a přesnost určení azimutu postačující jak pro 
specifické práce v AČR, tak i pro některé práce v PPBP.

Připomínky k obsahu bakalářské práce nejsou nesnižují její hodnotu. Jedná se o

- čtyři měřické dny pokládá vedoucí za minimum;

- v tabulce 3.6.1 (s. 43) je uveden azimut získaný z měření na Slunce. V textu mohl být 
komentář k výsledkům tohoto měření.

- byly analyzovány měřické série o čtyřech, respektive osmi cíleních, v práci mi chybí 
alespoň teoretická úvaha například na téma „ … kolik měřických sérií o N cíleních je 
třeba pro dosažení zvolené přesnosti?“  nebo „ … má cílení na okraj Měsíce vliv na 
chybu v azimutu?“;

- výsledky některých analýz, i  když obsahují potřebné údaje, nejsou přehledně 
prezentovány;

- pro časový údaj je používána „vteřina“ místo „sekunda“.

Bakalářskou práci Kateřiny Záhorové doporučuji předložit k obhajobě a hodnotím ji 
klasifikačním stupněm C/2.0
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