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1. Náročnost zadání méně obtížné zadání
 Zadání hodnotím jako spíše méně obtížné, neboť předpokládá extenzivní užití existujících řešení pro snímání

a zobrazování panoramatických fotografií a práci s mapovými podklady a jejich integraci do funkční aplikace.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Cca 23 normostran textu a cca 20 normostran obrázků. 
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Práce má standardní strukturu a jednotlivé kapitoly na sebe navzájem logicky navazují. Rozsah jednotlivých

podkapitol je však mnohdy nevyvážený a několik podkapitol se skládá pouze z jednoho krátkého odstavce textu.
Teoretická kapitola je velmi stručná. Chybí mi v ní především hlubší pohled na problematiku panoramatických
fotografií, jejich tvorbu a způsoby uchovávání a zobrazování. 

5. Formální úprava technické zprávy 65 b. (D)
 Práce je psaná ve slovenštině, takže jazykovou stránku textu nejsem schopen ohodnotit. Po stránce typografické

se v práci vyskytovaly následující prohřešky:

Odkazy na literaturu umístěné za tečkou
Mezery před tečkou a otazníkem na konci věty 
Zaměňování spojovníku s pomlčkou
Jednopísmenné předložky na koncích řádků
Anglické uvozovky
U několika vět zapomenutá tečka

6. Práce s literaturou 75 b. (C)
 Autor cituje dostatečné množství kvalitní literatury, většině záznamům v seznamu literatury však schází některé

z povinných položek jako je vydavatel, místo vydání apod. 
7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Aplikační výstup práce pana Győriho je funkční a umožňuje procházení sady panoramatických fotografií

zasazených do kontextu mapového podkladu, včetně zobrazení aktuálního směru pohledu. Umožňuje načítat
a využívat externích mapových podkladů zobrazujících např. katastrální mapy, mapy inženýrských sítí apod. 

8. Využitelnost výsledků
 Vytvořená aplikace je zjevně funkční a připravená k používání v geodetickém prostředí.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Pan Győri zadaný úkol splnil standardním způsobem a vytvořil při tom funkční aplikaci, která bude

pravděpodobně dále využívána geodety. Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení stupněm C.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 30. května 2019

 Kapinus Michal, Ing.
oponent
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