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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Autor diplomové práce: Bc. Stanislav Sabo  

Oponent diplomové práce: Ing. Petra Kocmanová, Ph.D.  

Diplomant Stanislav Sabo zpracoval diplomovou práci na téma „Tvorba 3D modelu budovy 
s využitím laserového skenování“. Předložená práce má rozsah 55 stran, které jsou doplněny 
tištěnými i elektronickými přílohami. Text práce je členěn do šesti kapitol. Kapitola první je 
úvod. Kapitola druhá popisuje laserové skenování, kapitola třetí se zabývá vybranými 
softwary pro zpracování dat z laserového skenování. Stěžejní částí práce jsou čtvrtá a pátá 
kapitola, které se zabývají měřickými a zpracovatelskými pracemi. Šestou kapitolou je závěr. 

K předložené práci mám následující dotazy a připomínky: 

 Upřesněte připojení šachovnicových terčů. Na str. 26 uvádíte:“ Terče boli zamerané 
zo stanovísk dvojice uzatvorených obojstranne pripojených a orientovaných 
polygónových ťahov.“ Popište, jak podle Vás vypadá uzavřený oboustranně připojený 
a orientovaný polygonový pořad. Dále upřesněte, na jaké body jste polygonový pořad 
připojil, v práci je uvedeno pouze:“ Polygónové ťahy boli pripojené na body, ktoré sa 
nachádzali v okolí budovy T12 a ich súradnice mi boli poskytnuté v súradnicovom 
systéme ETRS89.“ V práci chybí přehledka pomocné měřické sítě.  

 Na str. 40 uvádíte hodnoty tensions pro referenční koule z kombinace dvou skenů 
následovně: „…zobrazená minimálna hodnota 0,1 mm, maximálna hodnota 3,9 mm a 
celková priemerná hodnota tensions 13 mm,…“. Upřesněte, které hodnoty jsou 
správné, jestli minimální, maximální anebo průměrná? 

  V práci by bylo vhodné uvést protokol z transformace souřadnic mezi systémy ETRF 
a ITRF, pokud použitá služba protokol generuje. 

 Posouzení vnější přesnosti modelu v práci chybí. Vzhledem k účelu modelu, který má 
sloužit pro testování přesnosti navigace robotů, je to významný nedostatek, který 
snižuje využitelnost tohoto modelu. 

 V práci nejsou uvedeny podmínky, za jakých bylo provedeno měření v exteriéru. 
Vzhledem k tomu, že skeny a fotky zůstaly uložené ve skeneru, vysvětlete, z jakého 
důvodu skenování probíhalo v prudkém dešti! Tento skener nemá žádný atest na 
vodotěsnost a v manuálu je dokonce uvedeno, že pokud je skener vystaven dešti, má 
být provedena kontrola kvalifikovaným servisním technikem. Doufám, že jste si 
uvědomil, že pracujete s vybavením, které stojí více jak milion korun. Můžete 
garantovat stejnou přesnost pro body měřené v interiéru i exteriéru za Vámi 
použitých extrémních podmínek? 

 Některé plochy modelu na sebe nenavazují, např. mezi venkovní stěnou budovy 
a dlažbou je díra. V 3D modelu u umyvadel chybí dno. 

Práce je na dobré grafické úrovni. Kladně hodnotím vyřešený problém transformací mezi 
systémy ETRS, WGS84 a výsledný 3D model, který je až na pár drobností vypracován kvalitně. 
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V práci ovšem chybí velké množství protokolů a výstupů, které by pro geodetickou praxi 
měly být samozřejmostí. 

I přes výše uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm D/2,5. 

Klasifikační stupeň ECTS:  D/2,5  

V Brně dne 5. 6. 2016    
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