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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Diplomantka pracovala samostatně a průběžně řešila jednotlivé části diplomové práce. Práce byla
řádně konzultována.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem diplomové práce je 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 50 číslovaných stran a 7 příloh včetně nosiče dat CD. Celá práce je rozdělena do
9 základních částí a seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh.
V úvodní kapitole se diplomantka věnuje historii fotogrammetrie a popisu fotogrammetrických a
geodetických metod.
Str. 5, kap. 2.1.2 – diplomantka uvádí „Vícesnímková fotogrammetrie - umožňuje zjištění i třetího
rozměru. Jedná se o průsekovou fotogrammetrii“. Do vícesnímkové fotogrammetrie patří také
stereofotogrammetrie.
V úvodu praktické části doporučuji jasně definovat jednotlivé technologické kroky vedoucí k tvorbě
3D modelu.
Str.21 – diplomantka se zmiňuje, že v ideálním případě je odměřeno 144 bodů z testovacího pole.
Neuvádí, kolik bodů bylo odměřeno ve skutečnosti.
Jak byly obnoveny prvky vnitřní orientace v terénu?
Str.23 – snímky pořízené v režimu „Perspective“ jsou hodně zkreslené. Názornější zobrazení
poskytuje funkce „Orthographic“.
Str.31 – nevhodné pojmenování obrázků „Tečkový model“. Jedná se o vektorový, resp. drátový
model.
Str.32 – diplomantka se zmiňuje, že model připojila do souřadnic pomocí tří bodů. Nejsou uvedena
čísla těchto vlícovacích bodů, resp. obrázek, ze kterých by bylo patrné jejich umístění v terénu.
Na věži kostela je patrný určitý nesoulad mezi plochami. Jedná se ale o problematickou partii z
hlediska nedostatku prostoru kolem celé stavby a výšky věže.

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 diplomové práce jsou použitelné pro dokumentaci aktuálního stavu a pro oblast památkové
péče.

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