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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce se zabývá zdokumentováním a vytvořením 3D modelu mostní konstrukce, a to s
použitím technologie 3D laserového skenování přístrojem Leica RTC 360. Přesnost výsledného
modelu byla ověřena na vybraných identických bodech měřených totální stanicí Trimble C5
bezhranolovým způsobem. Téma práce je splněno v celém svém rozsahu, struktura je rozdělena do 12
kapitol v rozsahu 71 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.
Úvod diplomové práce je gramaticky stylizován v minulém a přítomném čase, což zbytečně duplikuje
její závěr. Hlavním obsahem této kapitoly má být převážně stanovení cílů, charakteristika zvolené
měřické metody a vhodnosti vybraných přístrojů.
Teoretická část diplomové práce je věnována teorii fungování terestrických skenovacích systémů,
přesnosti skenování a metodám registrace. Je zpracována přehledně, věcně k danému tématu a
doplněna vhodnými obrázky.
V praktické část jsou velmi podrobně popsány jednotlivé kroky procesu měření a zpracování
naměřených dát, které jsou srozumitelné a vhodně na sebe navazují. Po celkové stránce může být
diplomová práce i vhodným manuálem pro budoucí zájemce o tuto progresivní metodu zaměřování.

4. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové stránce je práce zpracována na velmi dobré úrovni. Do některých příloh bych doporučil
doplnit další standardizované údaje např. do přílohy č.4 popis-Seznam souřadnic (místní systém) a
poznámku o způsobu stabilizace identických bodů. Dále chybí i podrobnější popis jednotlivých
obrázků v přílohách č.1, 3 a 5.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K diplomové práci nemám kritickou připomínku, pouze na straně č.61 jsou uvedeny nepřesné pojmy
„Skutečná hodnota čtverce chyb“  a   „Násobek skutečné hodnoty čtverce“, drobné připomínky viz.
výše.

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

7. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Studijní prameny byly zvoleny a využity dostatečným způsobem.

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky diplomové práce mohou být využity např. v oblasti dokumentačně-archivační a zejména
pro účely rekonstrukční. Poznatky a výstupy mohou být rovněž přínosné při úvahách o aplikaci této
metody v praxi. Výsledný model nebyl ke škodě věci připojen do systému S-JTSK, což by
komplikovalo případné jeho využití při zařazení do informačních systémů celorepublikového
charakteru.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě
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