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Pro NSP SI, GK, ME

Posudek oponenta diplomové práce

Název práce: Vytvoření  účelové  mapy  nádvoří  hradu  metodou  laserového
skenování

Autor práce: Bc. Peter Kučeravý

Oponent práce: Ing. Radim Kratochvíl, Ph.D.

Popis práce:

DP  je  věnována  dokumentaci  části  komplexu  hradu  Veveří  moderní  metodou  laserového

skenování. Textová část seznamuje čtenáře s lokalitou a její historií, popisuje tvorbu měřické sítě,

signalizaci  a zaměření  skupiny vlícovacích bodů,  vlastní  laserové skenování,  jakož i  doměření

některých  objektů  a  měření  kontrolní.  Navazuje  popis  zpracování  jak  klasicky  provedeného

měření, tak získaných mračen bodů a jejich referencování a způsob vyhotovení účelové mapy,

která  je  hlavním  výstupem  práce.  Text  obsahuje  i  provedené  testování  přesnosti,  informace

o možnostech  prezentace  mračen  bodů  v  prostředí  webu  a  požadované  zhodnocení  časové

náročnosti metody.

Hodnocení práce:
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1. Odborná úroveň práce ☐ x ☐ ☐

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ x ☐ ☐

3. Využití odborné literatury a práce s ní ☐ x ☐ ☐

4. Formální, grafická a jazyková úprava práce x ☐ ☐ ☐

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ x ☐ ☐

Komentář k bodům 1. až 5.:

Práce je po grafické a jazykové stránce na velice pěkné úrovni. Dále je potřeba ocenit, že student

s úspěchem použil měřickou metodu a způsob zpracování, které zatím ještě nejsou zcela rutinně

vyučovány v rámci studia. Odevzdané dílo obsahuje i součásti, které nebyly zadáním požadovány

a jistě vyžadovaly investovat  nemalý objem času navíc – jedná se o informace o možnostech

prezentace mračen bodů  v  prostředí  webu,  technickou  zprávu,  náčrt  vodovodní  a  kanalizační

infrastruktury nebo pěknou přehledku kontrolních bodů.

Připomínky a dotazy k práci:

-  student  mohl  věnovat  větší  pozornost  informačnímu  vyvážení  textové  části  práce  –  chybí

informace o existujících mapových podkladech, o dohodnutém obsahu, účelu a předpokládaném
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využití díla; místo souřadnic na cm a podrobného popisu, do kterého katastrálního území hrad kdy

spadal,  by se hodilo  spíše jednoduché  schéma stavební  dispozice,  ze kterého by bylo  patrné

konkrétní  umístění  měřeného  prostoru;  parametry  nastavení  skenerů  by  se  lépe  vyjímaly

v Technické  zprávě  než  ve  vlastním  textu;  teoretické  pasáže  převzaté  z literatury  a norem

(o skenování, GNSS, ref. systémech, testování a mapách) působí nadbytečným dojmem; naopak

třeba  klíčové  kvalitativní  indikátory  PMS a VB  bodů  jsou  dohledatelné  jen  a  až  v protokolech

dodaných  jen  elektronicky  (počet  poloh  dalekohledu  při  měření,  rozdíly  mezi  dvojím  určením

GNSS-RTK,  odchylky  na  ID  bodech  po transformaci,  přesnost  souřadnic)  nebo  nejsou

dohledatelné  vůbec (použití  bezhranolového  módu,  na čem umístěna anténa GNSS,  odchylky

původního a kontrolního zaměření PMS)

- místy se vyskytují  nevhodné překlady anglických termínů, např. str. 20 - „Farebné rozlíšenie:

70 MP“, „Sila: 20 mW“ nebo str. 38, 39 a TZ 4 – Max distance => maximálna odchylka vzdialenosti,

Average  distance  error  =>  priemerná  chyba  pristorovej  vzdialenosti  –  obé  zřejmě  ve  smyslu

odchylek na ID bodech po transformaci

- přílohy 01 a 02 na sobě nenesou svoje číslo, přílohy 05.1.1 a 05.1.4 jsou v seznamu označeny

jako digitální, ale jsou vloženy i papírově, u přílohy 07.3 je tomu naopak a příloha 09 na flash disku

nefiguruje v seznamu

- v protokolu 05.1.2 je rozdíl u protisměrného měření délek 6,5 cm, což lze na PMS při použití

stativů považovat za hrubou chybu – tato nebyla odstraněna, ale rozmělněna při zpracování

- na výsledné účelové mapě se kresba vizuálně utápí v kótách podrobných bodů, pokud je to bráno

jako kontrolní  kresba,  tak je  to  v  pořádku,  ale  pro  předání  mapy objednateli  jakožto  finálního

produktu by bylo vhodnější tuto vrstvu před tiskem vypnout

Dotazy:

- bylo pro referencování měřické sítě nutné určovat pomocí GNSS–RTK většinu bodů této sítě?

- proč bylo pro spojení pěti koulemi nepropojených mračen využito překrytů mračen (str. 38) a ne

existující sítě vlícovacích bodů?

- na základě čeho byly jednotlivé třídy mračen převzorkované právě na rozestupy 5, 8, 2 a 3 cm?

(str. 41)

- příloha 03.2 byla vyhotovena na základě dohody s objednatelem? Pro jaký účel?

-  použil  jste metodu testování  přesnosti  podrobných bodů určenou pro dvojí  zaměření  stejnou

přesností. Na základě čeho soudíte, že to platí pro skenování a polární metodu?

- při určování výšky trávy pochází nadm. výšky v tab. na str. 51 z jakého měření?

- na základě čeho odhadujete hypotetickou časovou náročnost zaměření prostoru polární metodou

na 9-11 h, tj. obdobnou jako u skenování? (str. 54)

- nešlo odhadnout, jak „výrazne časovo náročnejšia“ etapa grafického zpracování byla? (str. 55)

Závěr:

Předložená práce bude jistě hodnotným příspěvkem v komplexu již realizovaných dokumentačních

prací  hradu,  případně  podkladem  pro  práce  rekonstrukčního  charakteru.  Zároveň  představuje

cenný příspěvek v oblasti využití laserového skenování pro nikoli zcela typický účel, pro účelovou

mapu.  Oponent  doporučuje  práci  k  obhajobě  a  s  ohledem  na  zmíněné  připomínky  navrhuje

hodnocení:
Klasifikační stupeň podle ECTS:

Datum:  10. 6. 2021           Podpis oponenta práce: ………………………………………………
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