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Bakalář Josef Komárek předložil diplomovou práci s názvem „Vývoj a testování zařízení pro 
absolutní kalibraci GNSS antén.“ Práce je zaměřena na ověření chodu polohovacího zařízení 
určeného pro tuto kalibraci, které je pro uvedený účel vyvíjeno na ústavu geodézie VUT 
v Brně, FAST. 
Práce je zaměřena na specifickou problematiku přesného určení polohy pohybujícího se 
objektu v čase, přičemž jako metoda byla zvolena metoda jednosnímkové fotogrammetrie, či 
přesněji videogrammetrie, neboť měřické snímky byly extrahovány z kontinuálně pořízeného 
digitálního videa. Tento přístup je inovativní a poskytuje velice zajímavé výsledky, které by 
nebylo možné získat jinou metodou. Uvedená metoda je navíc nenáročná na vybavení a po 
vytvoření softwaru na zpracování snímků (který je obsahem této práce) i relativně rychlá a 
jednoduchá.   
Předložená práce má rozsah 43 stran textu (bez obsahu), obsahuje rozsáhlý seznam 
informačních zdrojů a 8 elektronických i tištěných příloh. Mezi jinými i zdrojové texty dvou 
diplomantem vytvořených softwarů. Práce je psána srozumitelně a bez zjevných gramatických 
či věcných chyb.  
Pozitivně hodnotím, že se diplomant nezalekl ani výpočtu momentu setrvačnosti 
polohovacího ramena, což je úloha, kterou geodeti běžně nepočítají.  
K práci nemám vážnějších výhrad. Snad jen tu, že se diplomant příliš soustředil na řešení 
procesu automatizovaného vyhodnocování snímků, zatímco informace o zjištěných 
parametrech testovaného zařízení jsou relativně skoupé. Prakticky jediným výstupem jsou 
tabulky 7.1 a  7.2 a dále příloha 8 „Graf chodu“ ramena v čase. Z žádného tohoto  zdroje jsem 
nezjistil amplitudu kmitání zatíženého ramene ani dobu potřebnou pro jeho uklidnění. 
Amplitudu jsem nezjistil ani z přílohy 4 „Objektové souřadnice“, neboť práce neobsahuje 
informace o použitém souřadnicovém systému a jednotkách. V závěru uvedená informace o 
nutnosti prodloužení čekací doby ramena ze 2 na 3 sekundy je zřejmě jen domněnkou autora, 
neboť není podložena žádným testem či výpočtem. 
Přes uvedené považuji práci jako celek za výrazně nadprůměrnou a hodnotím ji stupněm  
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