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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Hlavním cílem závěrečné práce bylo vyhotovit 3D model informačního centra Zvonice na Soláni s
využitím optického korelačního systému.
Závěrečná práce má 63 číslovaných stran a šest příloh včetně nosiče dat CD. Celá práce je rozdělena
do 13 základních částí včetně seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány historii a teoretickým základům fotogrammetrie. V teoretické části
chybí zmínka o principu fungování optického korelačního systému, který byl použit pro tvorbu 3D
modelu.
Kap. 2.3. –  podle jakých kritérií volíme tvar a velikost vlícovacího bodu?
Kap. 2.4.2 – popis prvků vnitřní orientace mohl být doplněn názornějšími obrázky.
s. 13 – v části popisující úhel stočení φ chybí obrázek, jako je tomu u zbývajících prvků vnější
orientace.
s. 18 – je vhodné zdůraznit, že doporučená konfigurace snímků a jejich počet se vztahuje k
rovinnému testovacímu poli Photomodeleru. U jiných vyhodnocovacích SW může být odlišná.
Kap. 3.5 – není zde uvedena velikost monitoru, resp. testovacího pole.
s. 24 – poslední odstavec doporučuji doplnit konstatováním, že kalibrační parametry kamery byly
převzaty z EXIFu snímků (metadat).
Kap. 5.3, s. 29 – v odstavci je uvedeno, že jeden polygonový bod je „naznačen barevně (chodník)“.
Jakým způsobem byl stabilizován?
s. 33 – doporučuji používat standardní terminologii, než jak je uvedeno na této stránce. Cituji:
„nahrání bodů, pospojování čarami, připájení modelů, apod.
Doporučuji nahradit slovy „import bodů, resp. souřadnic, vektorizace, linie”, atd.
s. 34 – Cituji „při vyplňování ploch jsem dokreslil i zbylé místa, které nebyly na modelu vypracovány
v programu AUTOCAD”. Znamená to tedy, že tyto partie nevycházejí z geodetického a
fotogrammetrického měření?
Kap. 6.1 – v této kapitole s názvem „Snímkování objektu” není uveden celkový počet snímků a jejich
rozlišení.
s. 43 – kolik vlícovacích bodů bylo použito pro transformaci 3D modelu do měřítka, resp. souřadnic?
Chybí rovněž bližší komentář k dosaženým odchylkám po transformaci 3D modelu na vlícovací
body.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená závěrečná 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?
Autor pracoval samostatně a průběžně řešil jednotlivé části závěrečné práce. Práce byla řádně
konzultována.

5. Hodnocení formální stránky.
Po grafické stránce je práce na dobré úrovni. Místy se objevují překlepy a pravopisné chyby. V
některých pasážích pokulhává stylistika, např. na s. 49 a 50.

6. Jaký je způsob využití práce?
Grafické výstupy jsou využitelné pro dokumentaci aktuálního stavu objektu, případně pro účely
propagace a cestovního ruchu.



7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Celková podobnost byla vyhodnocena systémem THESIS v úrovni 0% ke dni 6. 5. 2016.

8. Celkové hodnocení práce.
Doporučuji zkušební komisi přijmout závěrečnou práci k obhajobě.
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