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Tato diplomová práce na mě působí celistvě, je logicky stavěná a má odpovídající rozsah. Studentka 
prostudovala potřebnou teorii a seznámila se s účelem, ke kterému je téma práce směřováno, tomu 
odpovídá i seznam použité literatury. Formální úprava práce je v pořádku. 

V teoretické části oceňuji, že se studentka nerozepisovala o obecných a známých věcech, ale stručně 
shrnula vše potřebné a věnovala se zejména nejobtížnější části a to průchodem optického svazku 
atmosférou. S volbou vhodného interferometru souhlasím a ke konstrukci měřícího pracoviště mám 
jen pár výhrad a dotazů, které jsem zmínil v přiložených otázkách. 

Studentka vhodně využila vybavení laboratoře a nezalekla se ani použití CCD snímače s připojením 
k PC, i přes jeho náročnější použití pro zpracování dat. Získaná data jsou rozsáhlá a správně 
vyhodnocená. Jedinou výtkou zde je, že data nejsou dostatečně komentována zejména s ohledem na 
jejich následné praktické využití. Práce však podle mě přináší nové závěry a proto ji hodnotím velmi 
kladně i jako vhodný základ k dalšímu výzkumu. 

Otázky k obhajobě: 

1. Studentka uvedla, že turbulentní komora měla jednu stěnu otevřenou a podle nákresu bylo 
zrcadlo umístěno vně komory. Pokud z toho vyvodím, že druhá strana komory byla uzavřená 
a paprsek šel skrz propustnou stěnu, nebylo možné komoru stejně uzavřít z obou stran a tím 
docílit rovnoměrnějšího prostředí? Poznámka – v práci mohlo být uvedeno foto pracoviště. 

2. Bylo by možné v laboratorních podmínkách realizovat pokus s vícenásobným průchodem 
komorou například vícenásobnými odrazy mezi zrcadly? 

3. Mohlo při měření se svíčkou její světlo ovlivnit měření? Nešlo světlo svíčky zastínit, například 
alobalem? 
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