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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce se zabývá zdokumentováním a vytvořením 3D modelu odpočinkové zóny před
budovou rektorátu VŠB-TUO, a to s použitím technologie 3D laserového skenování přístrojem Leica
RTC 360. Téma práce bylo splněno v celém svém rozsahu s výhradami (viz. níže), struktura je
rozdělena do 8 kapitol v rozsahu 70 číslovaných stran a 5 příloh.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
V úvodu teoretické části diplomové práce autor definuje základní pojmy spjaté se skenovacími
systémy, dále se zabývá druhy laserového skenování, přesnostmi a metodami registrace. Některé
použité obrázky např. 9, 10, 11 obsahují chyby z přetisku, uvítala bych více příkladu z praxe.
V praktické část jsou popsány jednotlivé kroky procesu měření a zpracování naměřených dat, často
autor vkládá do textů další teorii, která narušuje souvislosti. Vytváření příloh (č.1 a 2 ) s letákovou
specifikací přístrojů není pro diplomovou práci vhodné. Přílohy s vizualizacemi postrádají popis a
některé působí jako výstřižky z obrazovky. Příloha s názvem „seznam souřadnic“ obsahuje výpočetní
protokol polární metody v software  Groma s nastavenými parametry pro práci v katastru
nemovitostí, zvolený místní systém se zápornými hodnotami není vhodný, doporučila bych
standardní redukce (např Y=1000,X=5000). Diplomová práce postrádá přehledný náčrt s měřickou
sítí a vlícovacími body ve vhodném měřítku. Tabulka č.2 – Porovnání délek je neúplná a
nepřehledná, chybí nadpisy, jednotky, střední chyba atd. Uvádění délkové odchylky přes 8 m mezi
měřením totální stanicí a skenerem a dále odůvodňovat tuto chybu špatným zacílením je nesmyslné.

4. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové stránce je práce zatížena nepřesně formulovanými nebo nelogickými větami (např.
Závěr).

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K diplomové práci mám výše uvedené kritické připomínky, které zbytečně zhoršují její kvalitu.

6. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny nebyly zcela vyčerpány, seznam použitých zkratek neobsahuje překlad anglických
textů.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky diplomové práce by mohly být využity pro účely projekční, tvorbu BIM modelu atd.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě
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