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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce se zabývá zdokumentováním a vytvořením 3D modelu suterénu budovy rektorátu
VŠB-TÚO, a to s použitím technologie 3D laserového skenování přístrojem Leica RTC 360. Téma
práce bylo splněno v celém svém rozsahu s drobnými výhradami (viz. níže) , struktura je rozdělena
do 11 kapitol v rozsahu 59 číslovaných stran a 6 příloh.

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

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.

4. Hodnocení formální stránky.
Po jazykové stránce je práce zpracována na dobré úrovni.
V seznamu použitých zkratek chybí překlad anglických textů. K diplomové práci mám výše uvedené
kritické připomínky, které zbytečně zhoršují její kvalitu.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Teoretická část diplomové práce je věnována teorii fungování terestrických skenovacích systémů,
přesnosti skenování, metodám registrace a využití laserového skenování v praxi. Je zpracována
přehledně a doplněna vhodnými obrázky, bohužel u některých chybí odkaz na použitý zdroj.
V praktické část jsou popsány jednotlivé kroky procesu měření a zpracování naměřených dat.
Bohužel chybí v textu jakékoliv odkazy na vytvořené přílohy. Některé z příloh jsou neúplné, např.
příloha č.1 obsahuje seznam měřených délek, který postrádá grafické souvislosti. Dále chybí
přehledný náčrt s měřickou sítí, neznámá je také informace o použitém souřadnicovém systému.
Obsah přílohy č.2 s letákovou specifikací přístroje je pro diplomovou práci nevhodný, přílohy s
vizualizacemi působí jako výstřižky z obrazovky, bez jakéhokoliv popisu. Výsledný 3D model byl
ověřen pouze porovnáním délek měřených pásmem s délkami odměřenými v software Cyclone 3DR
a JetStream Viewer.Proč nebyla dále ze skutečných chyb určena výsledná střední chyba?

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, některé zdroje např. z Wikipedie nebo vysokoškolských
prezentací nejsou pro diplomovou práci příliš vhodné

8. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky diplomové práce mohou být využity např. pro účely rekonstrukční, nebo jako součást BIM
modelu.

9. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě
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