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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem bakalářské práce bylo zdokumentovat vodní dílo Milošová technologií 3D laserového
skenování včetně možnosti exportu, zobrazení a prezentace prostorových dat.
Bakalářská práce má 43 číslovaných stran. K práci nejsou připojeny přílohy. Celá práce je rozdělena
do 10 základních částí a seznamu literatury a obrázků.
Úvodní kapitoly jsou věnovány principům LSS a jeho využití v praxi.
str. 28, kap.8.3 – z textu není zřejmé, kolik vlícovacích bodů bylo použito při měření, resp. registraci
mračen bodů. Chybí měřický náčrt s vyznačením jejich polohy a číslováním.
str. 30 – skenovalo se v celém zorném poli 360 x 270°? Proběhlo v posledním kroku „doskenovaní”
vlícovacích bodů (sférických terčů)?
str. 35 – na obr. 38 jsou sice zobrazeny odchylky na vlícovacích bodech po registraci, ale bez bližšího
komentáře. Parametry z Constraint listu měly být exportovány do textového souboru jako součást
tištěných příloh.
Podle zadání bakalářské práce se autor měl zaměřit na „možnosti exportu, zobrazení a prezentace
prostorových dat”. Zde není bohužel využit potenciál celého měření a tato část je vyřešena pouhým
exportem do souboru *.txt a krátkým popisem v jednom odstavci. Přitom se nabízí celá škála exportů
a možností vizualizace do podporovaných formátů. Můžeme vytvořit animaci po předem definované
dráze, zkonstruovat profily a řezy, spočítat kubatury, exportovat model a vektory do CAD systémů,
publikovat na internetu, kótovat a měřit souřadnice, atd. Po vytvoření Mesh můžeme model
exportovat do formátu virtuální reality VRML, formátu *.3ds pro SketchUp, formátu *.stl pro 3D
tisk, atd.
Diplomant neuvádí možnosti praktického využití naměřených dat pro účely vodního díla Milošová.
Součástí bakalářské práce měly být obrazové přílohy.

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?
Autor pracoval samostatně, nepravidelně probíhaly konzultace bakalářské práce.

5. Hodnocení formální stránky.
Bez připomínek.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výstupy bakalářské práce jsou použitelné pro dokumentaci aktuálního stavu vodního díla, kótování,
měření souřadnic, apod.

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

dobřeCelkové hodnocení:
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