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Posudek oponenta diplomové práce 

Název práce: 3D model vybraného objektu 

Autor práce:  Bc. Simona Barancová 

Oponent práce: Ing. et Ing. Stanislava Dermeková 

Popis práce: 

Diplomantka Simona Barancová spracovala diplomovú prácu na téma 3D model 

vybraného objektu. Predložená práca ma rozsah 66 strán, je doplnená přílohami 

z terénného merania a vizualizáciami výsledného 3D modelu. Text práce je členený do 

7 kapitol. Autorka si vybrala tvorbu 3D modelu objektu Chrámu sv. Václava v Brně. 

Diplomantka sa v práci venuje histórii objektu, prípravným prácam smerujúcim ku 

priestorovému meraniu, tvorbe meračskej siete pomocou GNSS a samotnému 

tachymetrickému meraniu. Následne sú uvedené kapitoly venujúce sa tvorbe 3D 

modelu a jeho vizualizácii v grafickom programe AutoCAD Civil 3D.   

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.: 

1. Odborná úroveň práce – i keď autorka ukazuje prehľad jednotlivých metód merania 

objektu a spracovania nameraných dát, chýba v práci vyššia miera odbornej 

terminológie zameranej na tvorbu a spracovanie 3D modelov. Z pohľadu diplomovej 

práce by text celkovo obohatil odbornejší prístup. 

2. Použité metódy a postupy boli v súlade s tvorbou 3D modelov. V prílohách mi 

chýba dokument s náčrtom meračskej siete. V kapitole 4 diplomantka popisuje 

metódy zberu dát. Prijateľnejšie by bolo obohatiť túto kapitolu o vzájomné porovnanie 

používaných metód, prečo si autorka vybrala práve tachymetriu, atď. Zvýšilo by to 

odbornú stránku problematiky diplomovej práce. V práci autorka neuvádza, či boli 
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poskytnuté a použité dochované stavebné výkresy stávajúceho stavu objektu 

(pôdorysy a rezy objektu). Taktiež autorka neuvádza zámer samotného zamerania 

objektu a tvorby 3D modelu (pre aké účely práca vznikla).  

3. Autorka využila dostatočný počet odbornej literatúry venujúcej sa tvorbe 3D 

modelov, ale niektoré pasáže sú v práci zbytočne uvedené, napr. história spoločnosti 

Autodesk.  

4. Po formálnej stránke je práca štandardne štruktúrovaná. Z jazykového hľadiska má 

text niekoľko gramatických a štylizačných chýb. Grafická stránka práce stráda 

kvalitnejšie spracovanie jednotlivých obrázkov (v lepšom rozlíšení). Autorka mohla 

vylepšiť výsledný 3D model a jeho vizualizáciu pridaním textúry, prípadne kvalitnejším 

rendrom modelu.   

5. Rozsah diplomovej práce je odpovedajúci a všetky body, ktoré boli požadované 

v zadaní, boli splnené. 

Připomínky a dotazy k práci: 

1. Čo predstavuje písmeno Z v číslach bodov v prílohe č. 6 – Súradnice podrobných 

bodov? 

2. Prečo ste si vybrali ako metódu priestorového zamerania práve tachymetriu? 

Porovnajte jednotlivé metódy používané pre zber priestorových dát pre tvorbu 3D 

modelov budov. Vymenujte ich výhody a nevýhody.  

3. Pre aké účely bol 3D model vyhotovený? Jednalo sa o Vašu iniciatívu, či konkrétny 

zámer. 

4. Využili ste pre tvorbu 3D modelu dochované stavebné výkresy stavajúceho stavu 

objektu?  

 

Závěr: 

Z vyššie uvedených nedostatkov hodnotím prácu stupňom C/2 a odporúčam ju 

k obhajobe. 

Klasifikační stupeň podle ECTS:  C / 2 

Datum:  6. júna 2017  Podpis oponenta práce  


