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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Diplomant měl určit kalibrační parametry digitální neměřické kamery, geodeticky 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 46 číslovaných stran a 5 příloh včetně DVD. Celá práce je rozdělena do 16 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.
Diplomant vytvořil nad rámec zadání, podrobnou účelovou mapu areálu památníku. Reagoval na
prosbu Slezského zemského muzea v Opavě a mapu doplnil o pasportizaci zeleně.
Str.9 – nemyslím si, že by tištěné kódové terče snižovaly hospodárnost měřických prací. Jejich
použití zautomatizuje vyhodnocení 3D modelu, sníží pracnost a urychlí tvorbu stabilního 3D modelu.
Sady terčů o různých velikostech lze použít opakovaně.
Kapitola 6.2. – chybí bližší informace jak se odlišovaly výsledné hodnoty prvků vnitřní orientace
mezi jednotlivými kalibracemi. Diplomant se zmiňuje o deseti kalibracích.
Str.21 – Diplomant vyjmenovává technologické kroky tvorby 3D modelu. Jmenovanou „Identifikaci
identických bodů” doporučuji nahradit termínem referencování. V uvedeném seznamu chybí
připojení modelu do měřítka a souřadnic, kontrola kvality modelu a jeho export do podporovaných
formátů.
Kapitola 8.5., str.26 – Diplomant nesprávně odkazuje na tabulku č.3 (statistika modelu ve
PhotoModeleru). Stejná chyba je na str.28, ř.7. V nesouladu je rovněž číslování obrázků  v kapitole
10.1., str.30 až 34.
V závěru je trochu nešťastně hodnocen výsledek fotogrammetrického měření pouze podle chyby
Total Error. Přičemž v textu DP je správně konfrontován podle všech dostupných kritérií přesnosti.
Výsledkem měření je velmi zdařilá vizualizace areálu památníku, která spojuje výsledky
geodetického a fotogrammetrického měření. Model byl vizualizován v programu AutoCad a Google
SketchUp. Model je doplněn o další prvky, např. stromy, postavy, dopravní prostředky, atd.

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?
Diplomant pracoval samostatně a průběžně řešil jednotlivé části DP. Práce byla řádně konzultována.

5. Hodnocení formální stránky.
Bez připomínek.

6. Jaký je způsob využití práce?
3D model památníku bude umístěn na webových stránkách Slezského zemského muzea. Účelová
mapa bude využita pro výsadbu stromů. Další výstupy jsou využitelné jako součást stavebně
technické dokumentace, propagace a cestovního ruchu.

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