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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Marek Vitula  

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

Bc. Marek Vitula zpracoval diplomovou práci na téma Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí 
laserového skenování. Předložená práce má rozsah 58 stran textu, které jsou doplněny tištěnými i 
elektronickými přílohami. Text práce je členěn do sedmi kapitol. 

K předložené práci mám následující připomínky a dotazy. 

 Na straně 32 autor uvádí, že zaměření kontrolních a vlícovacích bodů bylo připojeno 
na 3 body účelové sítě metodou volného polárního stanoviska. Vysvětlete prosím důvod pro 
nepoužití polární metody s pevným stanoviskem. 

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

 V práci chybí přesnost určení kontrolních bodů. 

 V práci chybí veškeré protokoly o výpočtech počínaje výpočetním protokolem měřické sítě 
a vlícovacích bodů, korektnost měření a výpočtů tedy nelze hodnotit. 

 Testování přesnosti na stranách 51 a 52 je chybně. 

o Nikde není uvedeno, zda bylo kontrolní určení bodů a) stejné přesnosti (oprava je 
polovina rozdílu), b) významně vyšší přesnosti (rozdíl=oprava). 

o Autor použil případ b), kontrolní určení bodů by tedy muselo mít směrodatnou 
souřadnicovou odchylku menší než 3 mm. Při obhajobě prosím popište měřický 
postup, který takovou přesnost zajistil. 

o Autor v testování neuvádí směrodatné odchylky souřadnic bodů. Namísto nich však 
uvádí směrodatné odchylky rozdílů (oprav) souřadnic. Tento postup je mírně řečeno 
nestandardní. Při obhajobě prosím vysvětlete, z jakého důvodu nepotřebujeme znát 
směrodatné odchylky souřadnic a co interpretujete ze směrodatných odchylek oprav. 
Proč nebylo použito testování přesnosti dle ČSN 01 3410? 

 Textový popis Tabulky 6 na straně 52 nad tabulkou uvádí, že tabulka obsahuje i střední 
hodnoty, v tabulce však nejsou. 

 Označení středních hodnot v popisu vzorce na straně 51 dole je chybné. 

 V celé práci nejsou číslovány vzorce. 

 Na str. 16 je uvedeno, že terče se musí tisknout na laserové tiskárně, protože 
„U inkoustových tiskáren by byly černé plochy příliš odrazivé“.  Pokud se však tiskne 
inkoustovou tiskárnou na obyčejný papír (inkoust se vpije do papíru), černé plochy jsou určitě 
méně odrazivé, než černý zapečený toner laserové tiskárny. 

 V kapitole 5 není jednotný systém pro uvádění dostupných typů licencí programů, u prvních 
tří je uvedeno open source, či komerční, jinde ne. 

 Autor nevhodně kombinuje termín střední chyba s termínem směrodatná odchylka. 

Grafická úroveň zpracování textové části VŠKP je dobrá. Úroveň práce snižuje výskyt gramatických 
chyb a nedokončených úprav (červené tečky za větami, špatné odkazy na kapitoly). Kladně hodnotím 
objem práce diplomanta v rámci výběru, studia a testování zpracovatelských programů.  
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Předložená práce dle mého soudu přes výše uvedené splňuje požadavky na VŠKP. Práci doporučuji 
k obhajobě a celkově hodnotím stupněm C/2. 
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