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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit 3D vizualizaci hotelu Miura v Čeladné na základě geodetického
a fotogrammetrického měření.
Bakalářská práce má 42 číslovaných stran a sedm příloh včetně nosiče dat CD. Celá práce je
rozdělena do 14 základních částí včetně seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům fotogrammetrie.
str.3 – do vícesnímkové fotogrammetrie můžeme zařadit nejenom konvergentní snímkování, ale i
snímkování s rovnoběžnou osou záběru.
str.21, tab.3 - u vybraných kalibračních parametrů chybí označení jednotek. Chybí rovněž komentář,
zda reziduální odchylky (Overall RMS a  Maximum Point Marking Residuals) jsou v požadovaných
mezích. Zmiňované parametry jsou důležité i při kontrole kvality 3D modelu. Ve 3D prohlížeči
můžeme aktivovat elipsy středních chyb, případně na fotografiích vektory reziduí.
Výsledkem měření je velmi zdařilý 3D model a vizualizace, včetně blízkého okolí. Studentka se
obstojně vypořádala s problematickými partiemi budovy (spodní část s podpěrnými sloupy) a
zákryty.
Struktura bakalářské práce byla zvolena vhodně. Bakalářská práce je zpracována přehledně a
srozumitelně.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská práce odpovídá v plném rozsahu jejímu zadání.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Viz. základní hodnocení závěrečné práce.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala samostatně a průběžně řešila jednotlivé části bakalářské práce. Práce byla řádně
konzultována.

5. Hodnocení formální stránky.
Bez připomínek.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výstupy bakalářské práce jsou použitelné pro účely propagace a prezentace hotelu. V oblasti
cestovního ruchu, nebo jako součást galerie 3D objektů v aplikaci Google Earth.

7. Celkové hodnocení práce.
Doporučuji zkušební komisi přijmout bakalářskou práci k obhajobě.
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