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Diplomant Marek Galata předložil diplomovou práci na téma „Tvorba softwarové 
podpory k zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén“. Práce má 56 stran textu a je 
doplněna deseti přílohami. V textu práce je pojednáno o problematice kalibrací GNSS antén 
a následně je popsáno polohovací zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén vyvíjené 
na Ústavu geodézie. Těžiště práce spatřuji ve vytvořeném softwaru, pomocí kterého je možné 
určovat požadované parametry GNSS antén. V rámci této práce student uskutečnil testovací 
měření, které pomocí vytvořeného softwaru zpracoval. Diplomant musel zvládnout nejen 
problematiku výpočtu parametrů fázových center, ale prakticky prokázat také znalost 
programování v jazyku C++. Obě tyto dovednosti v práci bezesporu prokázal. 

K práci mám následující připomínky: 

• V kapitole 2.2.1 je popsán nedostatek procesu relativní kalibrace při měření dlouhých 
vektorů, ovšem dlouhé vektory se při relativní kalibraci nepoužívají, jak je napsáno 
v úvodu této kapitoly. Popis tohoto problému se mi zde tedy jeví nadbytečný. 

• Na str, 28 je uvedeno, že stanice TUBO poskytuje data přímo ve formátu RINEX, zatímco 
testovaná aparatura nikoliv. Zde bych chtěl upřesnit, že aparatura na stanici TUBO rovněž 
ukládá surová data, která je nutno následně převést do formátu RINEX. Oproti testované 
aparatuře je to akorát prováděno automatizovaně. 

• V závěru na str. 55 diplomant konstatuje, že bylo vykonáno testovací měření a v další větě 
uvádí: „Jeho průběh je předmětem následující kapitoly.“ Za závěrem ovšem žádná další 
kapitola nenásleduje. 

Na závěr bych se chtěl diplomanta zeptat, jestli byl jeho software nějakým způsobem 
zkontrolován, zda „počítá správně“. Tedy jestli např. měl diplomant možnost software 
vyzkoušet na nějakých datech, u kterých byly známy dílčí výsledky anebo jestli nějak 
kontroloval mezivýsledky při zpracování. 

Závěrem mohu konstatovat, že diplomant splnil předepsané zadání. I přes uvedené 
připomínky shledávám práci na vysoké odborné úrovni. Po formální a grafické stránce je 
práce zpracovaná pečlivě. Práci doporučuji k obhajobě. 
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