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

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomant měl určit kalibrační parametry digitální neměřické kamery, zaměřit vlícovací body na
objektu a vytvořit 3D vizualizaci stavby na základě geodetického a fotogrammetrického měření. V
posledním kroku provést kontrolu kvality modelu.
DP má 58 číslovaných stran a 8 příloh včetně DVD. Celá práce je rozdělena do 13 základních částí
včetně seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh.
Struktura diplomové práce byla zvolena vhodně. Diplomová práce je zpracována přehledně a
srozumitelně. Jednotlivé obsahové části na sebe logicky navazují. Text je doplněn řadou názorných
obrázků. Zvláště výstupy z vizualizace předmětné stavby jsou nerozpoznatelné od reálných fotografií.
V kap.1. a 2. diplomant popisuje teoretické základy fotogrammetrického a geodetického měření.
Digitální fotogrammetrii je věnován pouze krátký odstavec na str. 4. což je s ohledem na dané téma
poměrně málo.
Str.17 – nejasná formulace systému snímkování „ Nejdříve v ležaté poloze, následně v poloze
otočené doleva a doprava.
Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny výsledky kalibrace včetně přehledného porovnání výsledků. Oceňuji,
že diplomant použil také systém více-listové kalibrace pro ověření kalibračních parametrů.
Kap. 5 – z textu a obr. 19 není zřejmé jaký typ a velikost terčíků byl zvolen. Jedná se o kódové terče,
RAD, 8-bit, 10-bit, …. , průměr, počet terčů?
V textu DP je uvedena podrobná statistika 3D modelu a celého měření, včetně hodnocení přesnosti
modelu. Diplomant brilantně zvládnul snímkování a vyhodnocení stísněných prostor interiéru a
dokázal vzájemně kombinovat data z geodetického a fotogrammetrického měření a odlišného
systému snímkování (konvergentní a paralelní). Výsledkem tohoto měření je velmi zdařilý model a
vizualizace kostela včetně jeho interiéru. Ve vizualizaci interiéru jsou zapracovány i další prvky a
detaily, jako empora s varhany, osvětlení, lavice, atd. Model byl následně připojen do aplikace
Google Earth. Výsledky práce jsou tak zpřístupněny v jedné z nejpoužívanějších mapových aplikací
na internetu.

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, pro oblast památkové péče a
propagaci objektu na internetu. V závěru DP je zmíněno, že 3D model bude sloužit pro výuku CAD
aplikací. Doporučuji výsledky práce publikovat.

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