
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Jan Sasyn 

Oponent diplomové práce: Ing. Michal Kuruc 

 

Diplomant Bc. Jan Sasyn předložil diplomovou práci na téma „Staniční testování 
Mobilního automatizovaného astronomického systému“. Práce obsahuje 47 stran textu, je 
doplněna osmi tištěnými přílohami a jednou elektronickou přílohou. Text je rozdělen 
do devíti kapitol. Po první, úvodní kapitole, následují tři kapitoly popisující problematiku 
měření astronomických souřadnic, v páté kapitole je popsán použitý systém MAAS-1. 
O vlastní práci diplomanta je pojednáno v šesté kapitole, výsledky této práce jsou shrnuty 
v sedmé kapitole. Kapitoly jsou řazeny v logické návaznosti, nicméně obsahově nejsou 
dostatečně provázány. Např. v kapitole 3 „Metoda párů stejné výšky“ není uvedeno, k jakému 
účelu se tato metoda používá. Je zde pojednáno o systematických chybách, které při měření 
působí, a o podmínkách, které je potřeba při měření dodržet. Že se jedná o metodu určování 
astronomických souřadnic, si můžeme pouze domýšlet na základě obsahu předchozích 
kapitol. Rovněž zde není dostatečně zdůrazněno, že právě tato metoda je využívána při měření 
pomocí systému MAAS-1. 

Dále mám k práci tyto připomínky: 

• Na straně 13 autor uvádí „… kolimační chyba je vždy kladná a měřením ve dvou 
polohách se nevylučuje.“ Nesouhlasím s tvrzením, že se kolimační chyba nevyloučí při 
měření ve dvou polohách teodolitu. Jak byla tato věta myšlena? 

• Na straně 15 je v předposledním odstavci popisována odchylka vertikální roviny 
od příslušné „základní roviny“. Nikde v textu ovšem není definováno, co je myšleno 
pojmem „základní rovina“. 

• Na straně 19 je systém MAAS-1 charakterizován požadavkem na přesnost tížnicových 
odchylek mξ a mη. V předchozích kapitolách bylo pojednáváno pouze o určování 
astronomických souřadnic φ, λ. Nikde v textu není popsáno, jak spolu souvisí přesnost 
určování astronomických souřadnic a přesnost určování tížnicových odchylek. 

• V grafech č. 4 až 6 jsou nevhodně zvoleny značky vynášených hodnot, jednotlivé značky 
se překrývají tak, že ty s menší velikostí v grafu nejsou vidět. Navíc jsou nevhodně 
umístěny popisky osy X, některé se překrývají s vynesenými značkami. 

• V rámci vyhodnocení funkční závislosti měřených veličin, které je popsáno na str. 42 až 
45, dosahují koeficienty korelace takových hodnot, které neprokazují lineární závislost 
vyhodnocovaných veličin. Tato skutečnost je v textu konstatována, z toho důvodu se mi 
zdá zbytečné, že jsou přesto příslušné funkční vztahy v textu uvedeny. 

• V seznamu příloh není uvedena elektronická příloha. Na tuto přílohu, která obsahuje 
některé výpočetní práce, není ani odkázáno v textu práce. 



Po formální stránce je práce na dobré úrovni, neobsahuje příliš mnoho pravopisných chyb 
ani překlepů. Grafickou úroveň práce snižuje kromě výše zmíněných grafů také např. kvalita 
příloh č. 1 až 4. I přesto, že se jedná o textové soubory, je kvalita tisku mnohem horší než 
v ostatních částech práce. 

S přihlédnutím k výše uvedeným připomínkám lze konstatovat, že předložená práce 
splňuje zadání v předepsaném rozsahu. Práci doporučuji k obhajobě. 
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