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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Jakub Schwarz  

Oponent diplomové práce: Ing. Petr Kalvoda, Ph.D.  

Bc. Jakub Schwarz zpracoval diplomovou práci na téma Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí 
laserového skenování. Předložená práce má rozsah 67 stran textu, které jsou doplněny tištěnými i 
elektronickými přílohami. Text práce je členěn do devíti kapitol. 

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy. 

 V práci chybí uvedení přesnosti a způsobu určení souřadnic, výšek bodů účelové sítě, 
na kterou bylo připojeno zaměření kontrolních a vlícovacích bodů. 

 V práci chybí způsob určení bodů měřické sítě, použitých pro zaměření kontrolních 
a vlícovacích bodů. 

 V práci chybí přesnost určení kontrolních a vlícovacích bodů. 

 V práci chybí veškeré protokoly o výpočtech počínaje výpočetním protokolem měřické sítě 
a vlícovacích bodů. 

 Příloha č. 4 – Vrstevnicový model – jedná se v podstatě o „surová data“. Nelze ji považovat 
za výsledek práce geodeta. 

 Příloha č. 5 – Řezy – spíše připomíná náčrt. Chybí např. měřítko, vyznačení řezů 
v půdorysech a jejich popis, atributové rozlišení prvků obsahu. V řezech dolního paláce 
neodpovídá půdorys řezu nad ním. Tuto přílohu také nepovažuji za kvalitativně 
odpovídající výstup. 

 Příloha č. 6 - 3D model ze software PointFuse – model obsahuje celou řadu chyb (obrovská 
spousta děr, chybné plochy apod.). Opět se jedná spíše o surová data, nežli o odladěný 
výstup určený k odevzdání. V digitální podobě model obsahuje pouze věž, zbývající část 
hradu, kterou můžeme vidět v tištěné podobě, digitálně chybí. 

 Přílohy č. 7 a 8 – 3D modely jsem jako oponent nedostal k dispozici. 

 Autor používá termín „Bodové pole“ pro účelovou geodetickou síť, což je v rozporu 
s vyhláškou 31/1995 Sb. 

 Vrstevnice zdůrazněné autor chybně nazývá vrstevnicemi hlavními. 

Dle požadavků vedoucího práce se měl autor soustředit na výběr a studium zpracovatelských 
programů. Kvalitní odladěný 3D model jako výstup požadován nebyl. Tento fakt tedy samozřejmě 
zohledňuji při hodnocení práce. 

Grafická úroveň zpracování textové části VŠKP je přijatelná. Úroveň práce snižuje výskyt 
terminologických, interpunkčních a dalších chyb. V práci chybí jakékoli protokoly, které jsou v rámci 
semestrálních elaborátů naprostou samozřejmostí. Korektnost výpočtů a měření tedy nelze hodnotit. 
V textu práce bych očekával zdůvodnění, proč forma a kvalita příloh neodpovídá standardním 
požadavkům na geodetické výstupy. Kladně hodnotím objem práce diplomanta v rámci výběru, 
studia a testování zpracovatelských programů. 

Předložená práce dle mého soudu splňuje požadavky na VŠKP. Práci doporučuji k obhajobě a 
celkově hodnotím stupněm D/2,5. 
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Klasifikační stupeň ECTS:  D/2,5  

V Brně dne 5. 6. 2016    
 Podpis 

Klasifikační stupnice 

Klas. stupeň 
ECTS 

A B C D E F 

Číselná 
klasifikace 

1 1,5 2 2,5 3 4 

 


