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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem DP bylo stanovit kalibrační parametry digitální kamery, zaměřit vlícovací body na objektu a
vytvořit jeho prostorový model včetně vybraného detailu fasády. V posledním kroku provést kontrolu
kvality modelu.
DP má 43 číslovaných stran a 18 příloh včetně CD. Celá práce je rozdělena do 18 základních částí
včetně seznamu literatury, obrázku, tabulek a příloh.
Struktura diplomové práce byla zvolena vhodně. Diplomová práce je zpracována přehledně a
srozumitelně. Jednotlivé obsahové části na sebe logicky navazují.
V úvodních šesti kapitolách jsou popsány teoretické základy fotogrammetrického měření.
Na str.10 je uvedeno, že snímky se pro průsekovou fotogrammetrii pořizují fototeodolitem a
vyhodnocují se graficky, nebo analyticky. Tento způsob pořizování a vyhodnocení snímků patří již
minulosti. Sám diplomant použil pro pořízení snímků digitální kameru a pro vyhodnocení software.
Str. 13 - poměrně stručný je popis prvků vnitřní orientace. Při měření byla použita neměřická digitální
kamera.
Kapitola 9 – z popisu není zcela jasné, pod jakým úhlem se pořizují snímky vůči testovacímu poli a o
jakých úhel se otáčejí směrem do stran.
Str.21, obr.27 – hodnoty v obrázku nejsou v souladu s výsledky kalibrace uvedené na str.23 (chyba
Total Error 2,062, chybně odměřené body z testovacího pole: fotografie 11 – počet bodů 148).
U kalibrace chybí bližší popis podmínek pro pořízení snímků.
Byla provedena idealizace snímků? Program PhotoModeler Scanner to umožňuje.
V přílohách nejsou vyznačeny jednotky u měřených veličin. Chybí označení souřadnicového
systému. Volná příloha č.17 není označena razítkem s popisem. V DP chybí kapsa na volné přílohy.
DP je doplněna o poutavou prezentací na webovských stránkách a exportem do Google Earth.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant pracoval samostatně a průběžně řešil jednotlivé části DP. Práce byla řádně konzultována.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená diplomová práce odpovídá v plném rozsahu jejímu zadání.

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

5. Hodnocení formální stránky.
Bez připomínek.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výstupy DP jsou použitelné pro dokumentaci aktuálního stavu a propagaci objektu na internetu. Další
výstupy jsou využitelné jako součást stavebně technické dokumentace.

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



výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 05.05.2011 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.


