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Pro NSP SI, GK, ME 

 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: 3D model vybraného objektu 

Autor práce: Bc. Tomáš Mrůzek 

Oponent práce: Ing. Tomáš Volařík, Ph.D. 

Popis práce: 

Diplomant předložil práci, která se zabývá modelováním objektu na základě laserového 

skenování. Práce má 6 kapitol, 60 stran textu a 44 stran příloh. Práce vznikla v rámci projektu 

FAST-S-19-5704 Geometrická přesnost mobilních mapovacích systémů. 

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

2. Vhodnost použitých metod a postupů ☐ ☒ ☐ ☐ 

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

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

5. Splnění požadavků zadání práce ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář k bodům 1. až 5.: 

Práce dokumentuje poměrně značný objem provedených prací autorem. Kvalitu práce 

poněkud snižují grafické a formální nedostatky práce, jako je označování a zarovnání textu a 

obrázků. Dále formální kvalitu práce snižuje označení výzkumného projektu „FAST-J-19-5704“ 

od poděkování dále, když správně má být „FAST-S-19-5704“. Dále by autor mohl srozumitelněji 

objasnit, které hypotézy testoval a jaké závěry mu vyšly. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Co je příčinou poznatku, že proces registrace laserových skenů vychází lépe v SW TRW, 

dle autora významně lépe než v SW FARO Scene? Nemohlo to být způsobeno nastavením 

procesu v SW FARO Scene? 

2. Jaká je dle autora příčina odchylek na severozápadní straně budovy P4 (sic dle autora na 

str. 46 severovýchodní)?  

3. Proč autor v histogramech používá většinou 4 třídy četností po jednom cm, kdy by dle 

počtu hodnot bylo více vypadající použití většího počtu tříd četností třeba po 0,2-0,3 mm. 
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4. Seznam použité literatury je sice obsáhlý, ale jednotlivé položky nejsou nijak odděleny a 

celý seznam vypadá zvláštně. 

5. Autor by měl u obhajoby zmínit naplnění požadavků normy ČSN 01 34 10 vzhledem ke 

svým dosaženým výsledkům. 

Závěr: 

Autor prokázal schopnost práce s 3D daty, provedl celou řadu analýz a vyhodnocení, jen možná 

nedokázal závěry dostatečně a jednoznačně publikovat. Přes výše uvedené skutečnosti však 

konstatuji, že splnil zadání práce, doporučuji práci k obhajobě a hodnotím 

Klasifikační stupeň podle ECTS: C / 2 

Datum: 9. 6. 2021 Podpis oponenta práce: ……………………………………………… 


