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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Hlavním cílem závěrečné práce bylo zdokumentovat a vytvořit 3D model skalního masívu v oblasti
Kočovce a to s využitím technologie 3D laserového skenování.
Závěrečná práce má 53 číslovaných stran a dvě přílohy. Celá práce je rozdělena do sedmi základních
částí a seznamu použité literatury, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány teorii fungování terestrických skenovacích systémů a rozdělení
fotogrammetrických metod.
str. 11 – v textu chybí popis hodnot uvedených ve vzorcích a na obr. 6.
str. 15, obr. 12 až 14 – nebylo nutné samostatně číslovat malé obrázky zarovnané na jednom řádku.
Fotogrammetrické metody jsou zmíněny pouze okrajově. Autor použil pro tvorbu 3D modelu mj.
metodu obrazové korelace, která je v teoretické části opomenuta. Text měl být doplněn o
doporučenou konfiguraci snímků a soupis zásad, které je nutné při fotogrammetrickém měření
(Agisoft Metashape, obrazová korelace) dodržet.
str. 25 – chybí označení souřadnicového systému v textu, resp. v tabulce 1 s názvem „Měřené body“.
str. 31 – z jakého důvodu neproběhla automatická detekce signalizovaných terčů v programu FARO
SCENE?
str. 40 – mimo uvedení hodnoty GSD nejsou zhodnoceny výsledky transformace, resp.
georefencování 3D modelu na vlícovací body.
str. 41 – jaký typ hloubkového filtrování byl použit při odvození hustého mračna bodů?
str. 43 – autor zde uvádí, že porovnání 3D modelů (laserové skenování vs. fotogrammetrie) proběhlo
v programu 3D Reshaper. Dokládá ho dvěma sloupci (obr. 50), pravděpodobně hypsometrií modelů.
K tomuto obrázku není uveden komentář a vysvětlení co uvedené hodnoty znamenají a jaký mají
vztah ke kvalitě modelů. Porovnání má smysl, pokud by autor zvolil funkci prolínání
trojúhelníkových sítí s výpočtem odchylek, resp. odlehlosti modelů. Případně s obrazovou přílohou a
ukázkou prolínáním modelů, nebo s tvorbou rozdílového modelu (výškových odchylek 3D modelů).

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

3. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor pracoval samostatně a průběžně řešil jednotlivé části závěrečné práce.

4. Hodnocení formální stránky.
V závěrečné práci chybí seznam použitých zkratek. Elektronické dokumenty a jejich citace v
seznamu literatury neodpovídají normě ČSN ISO 690.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám žádné závažné kritické připomínky, které by významně ovlivnily úroveň posuzované
závěrečné práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky závěrečné práce jsou využitelné pro hodnocení možnosti využití optických korelačních
systémů při dokumentaci nedostupných, nebezpečných míst a komplikovaných ploch.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Na základě protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů ze dne 4. 5. 2021 mohu konstatovat, že
její nízká hodnota nemá vliv na hodnocení práce.

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