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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Cílem DP bylo otestovat nový laserový skener Leica ScanStation C10 pořízený Institutem geodézie a
důlního měřictví v rámci projektu IRP MŠMT 2013/4 („Využití technologie laserového skenování
pro pořízení prostorových geo-dat”). Přístroj byl testován v interiéru a exteriéru Nové auly VŠB-TU
Ostrava.
DP má 58 číslovaných stran a 6 příloh včetně nosiče CD. Celá práce je rozdělena do 9 základních
částí a seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány principům TLS a jeho aplikací v praxi. Podrobně je popsán
všeobecný postup při skenování včetně vlivů působících na přesnost měření.
Str.22 – diplomantka uvádí jako hlavní výhodu TLS, že „nepotřebuje stereodvojice” jako u
fotogrammetrického měření. Zde bych podotknul, že digitální fotogrammetrie využívá k tvorbě 3D
modelů a mračna bodů nejenom snímky s rovnoběžnou osou záběru, ale i konvergentní snímky,
případně jejich kombinaci. Pomocí optických korelačních systémů lze vytvořit mračno bodů,
podobně jako u laserového skenování.
Jasně a srozumitelně jsou popsány jednotlivé technologické kroky tvorby mračna bodů a vizualizace.
Praktická část může sloužit jako návod pro práci s laserovým skenerem a vyhodnocení naměřených
dat v programu Cyclone.
Kapitola 8 – z textu není zřejmé v jaké verzi programu Cyclone bylo měření zpracováno a v jakém
modulu. Jednalo se o verzi 8.0.3 64-bit, modul Cyclone MODEL.
V závěru je TLS konfrontováno pouze vůči geodetickému měření, přičemž 3D model a mračno bodů
lze vytvořit i na základě fotogrammetrického měření. Hlavním cílem DP je otestovat nový laserový
skener. Chybí mi ale nějaké zamyšlení, případně návrh jakým způsobem je možné využít naměřená
data.

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

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

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

5. Hodnocení formální stránky.
Bez připomínek.

6. Jaký je způsob využití práce?
3D model Nové auly využiji v rámci výuky Fotogrammetrie. Text DP může sloužit jako podrobný
návod pro měření a vyhodnocení dat. Obecně jsou naměřená data využitelná jako součást
informačního systému, stavebně technické dokumentace, propagace a internetové prezentace VŠB,
pasportizace objektů, podkladů pro výběr vhodné technologie (audiovizuální), atd.

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