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Diplomantka Bc. Darmopilová předložila diplomovou práci na téma „GPS měření 

na polygonu Tetčice“. Jedná se o práci zahrnující realizaci a početní zpracování 

satelitních GPS dat v rámci zaměření geodynamické sítě v lokalitě Tetčice – etapa 

2013. Podle zadání měla diplomantka vyhodnotit a zdokumentovat pohybové trendy 

z daného území s využitím dosud vykonaných etap zaměření sítě, včetně zpracování 

mapy geodynamických jevů v zájmové lokalitě. 

 Diplomová práce má celkem 78 stran včetně seznamu použité literatury 

čítajícího 39 položek, dále je připojeno 8 číslovaných příloh (z toho 3 pouze v 

elektronické formě). Přiloženo je též CD ROM s elektronickou verzí práce. Text 

práce je rozdělen na popisnou a praktickou část, a je členěn celkem do pěti kapitol. 

Popisná část se zabývá charakteristikou dané lokality a jejím geologickým vývojem. 

Následuje obšírný popis struktury a fungování současných Globálních navigačních 

satelitních systémů. Praktická část se již věnuje vlastnímu měření a jeho 

vyhodnocení. Popisuje použitá data, a postupy jejich zpracování do výstupních 

produktů práce. V závěrečné kapitole diplomantka shrnuje dosažené výsledky a 

připojuje i doporučení pro další měření v geodynamické síti Tetčice.  

K textu diplomové práce mám následující připomínky a poznámky:  

- kap. 3 je příliš rozsáhlá, ale např. systematickým faktorům přímo ovlivňujícím 

výsledky je věnován minimální prostor,  

- str. 14
4
 – několika tisíc kilometrů ??, 

- str. 3713 – fázové centrum antény se neváže na její těžiště, nýbrž na fyzicky 

definovaný referenční bod (ARP – Antenna Reference Point), 

- str. 378 – termín „ohýbá a láme“ je iluzorní, podstatná je změna rychlosti šíření 

signálu (zpoždění - delay), 

- str. 49 , Tab. 4.1 – na bodech P4 (TROJ) a P6 (VODJ) byly antény Leica 

AX1202GG, jak je uvedeno v zápisnících z měření (Příloha 4), 

- značné množství použité literatury pochází z internetových zdrojů, často ne 

zcela věrohodných (Wikipedie apod.), proč nebyla použita literatura 

doporučená v zadání (v seznamu na str. 72-74 chybí) ? 
 

Předložená diplomová práce splňuje hlavní požadavky zadání, je též přehledně 

graficky zpracována. Diplomantka Bc. Darmopilová postupovala metodicky správně 

a dospěla v rámci svých možností k výsledkům, které jsou přínosné pro další 

zkoumání pohybových tendencí v části Boskovické brázdy. Doporučuji připustit její 

práci k obhajobě.  
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