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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomant pracoval samostatně a průběžně řešil jednotlivé části diplomové práce. 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.
Diplomová práce má 62 číslovaných stran a 15 příloh včetně nosiče dat DVD. Celá práce je rozdělena
do 12 základních částí včetně seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh.
Struktura diplomové práce byla zvolena vhodně. Diplomová práce je zpracována přehledně a
srozumitelně. Text je doplněn řadou názorných obrázků.
Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům fotogrammetrického a geodetického měření.
V čtvrté kapitole „Kalibrace digitálního fotoaparátu“ je jasně definováno nastavení přístroje pro
snímkování testovacího pole a objektu.
Str.20 – testovací pole velikosti A4 je malé v poměru velikosti mapovaného objektu.
Výsledkem měření je velmi zdařilý 3D model a vizualizace kostela a jeho blízkého okolí, včetně
vegetace a dalších prvků. Diplomant zaměřil také oplocení, okraje náměstí a chodníků. Model je
precizní bez jakýchkoliv defektů, včetně detailů fasády. Na datovém nosiči jsou uloženy poutavé
výstupy z měření ve formátech programů GoogleEarth, Google SketchUp, 3D pdf, VRML, atd.
Diplomant jasně prokázal znalosti a zručnost při používání fotogrammetrického softwaru a CAD
programů.

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.

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