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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Hlavním cílem závěrečné práce bylo zaměřit silniční most v Mokrých Lazcích technologií 3D
laserového skenování.
Závěrečná práce má 71 číslovaných stran a pět příloh. Celá práce je rozdělena do 12 základních částí
a seznamu použitých zkratek, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány teorii fungování terestrických skenovacích systémů, vnitřním a
vnějším vlivům působících na měření a metodám registrace dat.
V praktické části jsou popsány jednotlivé technologické kroky měření, které jsou doprovázeny
kvalitními obrazovými výstupy. Jednotlivé obsahové části na sebe logicky navazují, jsou zpracovány
podrobně a srozumitelně. Mohou sloužit jako návod pro skenování a zpracování prostorových dat.
Diplomant dodatečně vložil další vazby (linky) mezi jednotlivými stanovisky pro účely optimalizace
a zvýšení kvality celého modelu. Mostní konstrukce se nachází nad komunikací s prudším stoupáním
a ostřejší levotočivou zatáčkou ve směru na obec Hrabyně.
V posledním kroku proběhlo začištění a optimalizace mračen bodů, včetně tvorby mesh modelu a
vektorizace vybraných partií.
str. 48 – informace o celkové přesnosti registrace doporučuji zaokrouhlit na tři desetinná místa.
str. 60, kap. 10 (porovnání naměřených hodnot) - kontrola kvality proběhla vůči referenčnímu
geodetickému měření. Pro porovnání jsou uvedeny parametry z technické dokumentace výstavby
mostu Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterou si diplomant u této organizace zajistil.
Příloha č. 4 (seznam souřadnic) – v záhlaví chybí některé standardizované náležitosti.

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. Závěrečná práce byla
řádně konzultována.

4. Hodnocení formální stránky.
Po stránce jazykové a formální je závěrečná práce zpracována na velmi dobré úrovni.

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 jako součást 3D dokumentace geoportálu ŘSD, pro sanační
a rekonstrukční práce, nebo pro účely řešení spádových poměrů (odvodnění). Poznatky a výstupy
závěrečné práce jsou zcela jistě přínosné, a proto také publikovatelné.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Na základě protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů mohu konstatovat, že se nalezená
podobnost týká 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.
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