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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Hlavním cílem závěrečné práce bylo zdokumentovat odpočinkovou zónu před budovou rektorátu s
využitím technologie 3D laserového skenování.
Závěrečná práce má 70 číslovaných stran a pět příloh. Celá práce je rozdělena do osmi základních
částí a seznamu literatury, zkratek, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány teorii fungování terestrických skenovacích systémů, jejich členění a
vnitřním a vnějším vlivům působícím na měření.
str. 15 – 16, obr. 9 až 11 – v pozadí obrázků prosvítají části tisku z rubové strany. V tomto případě je
vhodnější je překreslit.
Příloha č. 1 a 2 – v přílohách jsou vloženy produktové letáky přístrojové techniky v angličtině. Místo
nich doporučuji vyhotovit tabulky s jejich parametry a vložit je předmětné kapitoly.
Přílohy nemají titulní stranu, resp. číslování. Přílohy s vizualizacemi jsou printscreeny obrazovek bez
dalších úprav. Náhledy obsahují pole s ikonami daného softwaru.
V praktické části není uveden typ a velikost použitých terčů, tzn. Leica GZT21velikost 4,5“.
str. 30, obr. 21 – s ohledem na nastavení pohledu a zákryty není zřejmá poloha všech stanovisek.
Doporučuji použít pohled v půdorysu.
str. 30, kap. 6.5 – v kapitole je uveden pouze čas měření, chybí informace k jakému datu se
dokumentace vztahuje.
str. 32, kap. 6.6 – není zřejmé z jakých stanovisek (počet, umístění) byla zaměřena poloha 38 bodů.
Chybí měřické náčrty vlícovacích bodů.
str. 34 – autor měl v textu uvést, jaké bylo zvoleno nastavení při importu dat. Tzn. cloud-to-cloud
registrace (mračno na mračno) spolu s doplněním automatickou registrací pomocí Auto BW target a
importem snímků.
str. 45 – v textu závěrečné práce se autor neodkazuje na přílohy. Na str. 45 se pouze odkazuje na
náhled obrazovky (obr. 38), přičemž v přílohách je možné dohledat protokol z registrace.
str. 51, kap. 7.4.1, tab. 2 – v tabulce porovnání dat chybí jednotky a nejsou uvedeny diference v
samostatném sloupci. Bez měřického náčrtu nelze identifikovat o jaké testované body (poloha v
terénu) se ve skutečnosti jedná.
Odchylka 8,48 m mezi body 15 až 16 byla způsobena nepozorností při měření. Její zařazení mezi
testované postrádá smysl.
str. 51 – konstatování autora, že výsledek „má od pravého úhlu daleko” je vágní.
str. 58 – chybí zhodnocení kvality vektorové kresby.
str. 63, kap. 8 (závěr) – autor v závěru konstatuje, že výstupy lze využít „na porovnávání výsledků z
jiných přístrojů a za použití jiných metod”. Technologie 3D laserového skenování má větší potenciál,
než shora uvedené. V předmětné lokalitě např. pro účely virtuální prohlídky, pasportizaci,
rekonstrukci, inventarizaci, řešení spádových poměrů, resp. odvodnění, dostupnosti pro tělesně
postižené, BIM, projektování dalších prvků odpočinkové zóny, atd.

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?
Závěrečná práce nebyla řádně konzultována. Ve finální části již vedoucí práce neměl možnost
korigovat výše zmíněná pochybení.

4. Hodnocení formální stránky.
Přílohy nemají titulní stranu, resp. číslování. Příloha s vizualizacemi jsou printscreeny obrazovek bez
dalších úprav. Náhledy obsahují pole s ikonami daného softwaru.
V pozadí některých obrázků prosvítají části tisku z rubové strany.



Seznam zkratek měl být doplněn o překlad anglické terminologie.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
viz. základní zhodnocení závěrečné práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Naměřená data lze využít pro účely virtuální prohlídky, pasportizaci, rekonstrukci, inventarizaci,
řešení spádových poměrů, resp. odvodnění, dostupnosti pro tělesně postižené, BIM, projektování
dalších prvků odpočinkové zóny, atd.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Na základě protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů mohu konstatovat, že se nalezená
podobnost týká převážně teoretické části. Citace jsou vyznačeny v textu a literární prameny jsou
uvedeny v seznamu literatury.

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

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 05.05.2022 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.


