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1. Zadání závěrečné práce.
Práci lze hodnotit jako náročnou, neboť se zabývá analýzou objektů z 3D modelu na snímcích
magnetické rezonance, ultrazvukového přístroje a jiných. Diplomová práce navazuje na přecházející
diplomové práce řešící 3D modelování, animace snímků a objektů na snímcích v rámci systému
FOTOM verze 2008.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení své práci pracoval samostatně, velmi aktivně a systematicky. Své dílčí řešení
pravidelně konzultoval a na konzultace byl vždy připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah byl dostatečné konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant se nejdřív seznámil s architekturou a funkcí systému FOTOMNG, modulem Fotom3 (3D
modelování) a modulem Fotom4 (2D animace) systému FOTOM 2008 a pak provedl studium 3D
modelování popsané v odborné literatuře. Po tomto seznámení přistoupil k návrhu nového modulu na
3D modelování a analýze objektů z 3D modelu. Kromě 3D modelování objektů je modulem
umožněno vedle 3D modelu i sestrojení grafu hodnot parametrů vybraného objektu, 3D modelování
odchylek hodnot objektů v jednotlivých profilech na základě nastavené kalibraci os a 3D odchylek
jednotlivých profilů ze dvou měření. Kromě jiného je zde umožněno i barevné odlišení jednotlivých
objektů, 3D modelovat anebo 3D animovat sledovaný objekt ve zvoleném režimu a další. Výsledný
modul se stal komplexním analytickým nástrojem, který vytváří komfortní prostředí pro analýzu
objektů z 3D modelu. Modul je plně funkční.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým
účelům a v praxi, např. v hornictví, v biomedicíně a jinde.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Přiměřeně rozsahu a zaměření práce. Výběr použité literatury odpovídá zadání práce. Přiměřeně
rozsahu a zaměření práce. Převzaté části jsou řádně označeny a odlišeny od vlastních výsledků.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o práci zabývající se problematikou zpracování snímků na PC. Přínos této práce spatřuji v
rozšíření možnosti systému FOTOMNG o 3D modelování, 3D animaci, sestrojení grafů hodnot
vybraného objektu vedle 3D modelu, 3D modelování odchylek hodnot objektů v jednotlivých
profilech na základě nastavené kalibraci os, 3D odchylek jednotlivých profilů ze dvou měření a další.
Výsledný modul se stal komplexním analytickým nástrojem, který vytváří komfortní prostředí pro
analýzu objektů z 3D modelu. Takto rozšířený systém FOTOMNG bude možno využívat ve všech
oblastech tam, kde je prováděna analýza a vyhodnocování snímků, např. v hornictví, v biomedicíně a
jinde.

8. Otázky k obhajobě.
Na tomto místě bych chtěl diplomanta požádat o podrobnější vysvětlení přínosu modelováním
odchylek dvou měření na témže objektu.
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