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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem BP 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.
BP má 31 číslovaných stran a 6 příloh včetně DVD. Celá práce je rozdělena do 7 základních částí
včetně seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh. Tento seznam však není vyznačen v obsahu. V
textu chybí odkazy na obrázky.
Str.7 a 9 – Úhel pootočení se označuje symbolem Řecké abecedy kappa.
Kapitola 4.4 s názvem „Horizontace a centrace přístroje“ se mi jeví jako zbytečná.
Str.19 – v textu je uvedena verze PhotoModeleru 5, přičemž výstupy BP jsou ve verzi 6. Ve verzi 6
měla být provedena idealizace snímků, aby došlo k potlačení zkreslení objektivu. V programu je
možné mj. zobrazit u referencovaných bodů elipsy chyb.
Výsledný model mohl být exportován na letecký snímek v aplikaci Google Earth, případně do VRML
formátu.
Příloha č.1 – PP není vytištěn v měřítku 1:500. Chybí označení místního souřadnicového systému.
Příloha č.4 - V horní části 3D modelu (boční kopule a centrální válec) došlo k velkým odchylkám.
Model ve vektorové podobě měl být exportován do CAD programu a následně optimalizován.

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
BP práce nebyla řádně konzultována. Problémy s tvorbou 3D modelu se řešily až v období před
odevzdáním BP.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená bakalářská 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 BP jsou využitelné pro propagaci HaP, případně jako součást stavebně-technické
dokumentace.

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