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Cílem diplomové práce Pavla Ečera bylo analyzovat možnosti využití Straight Skeletonu při 
rekonstrukci tvarů střech budov z dat leteckého laserového skenování. V úvodu práce autor 
popisuje data leteckého laserového skenování a možnosti jejich využití při detekci 
a rekonstrukci tvaru budov. Dále následují kapitoly věnované Straight Skeletonu a 
možnostem jeho použití v geoinformatice a kartografii a kapitola věnovaná obecným 
principům rekonstrukce tvaru střech z množiny bodů. Klíčovou částí práce je pak návrh 
vlastního algoritmu pro rekonstrukci tvaru pultových, sedlových a valbových střech, jeho 
implementace a testování na ukázkových datových sadách. 

Autor se práce zhostil velmi dobrým způsobem. Členění a uspořádání práce je logické. 
K teoretické části nemám žádné výhrady, oceňuji zejména podrobný popis a vysvětlení 
konstrukce Straight Skeletonu a přehled možností jeho uplatnění v kartografii (byť tento výčet 
není úplný). Rovněž zdařilou formou jsou podané informace o klasifikaci algoritmů pro 
rekonstrukci tvarů střech, přičemž se autor správně snaží navržený algoritmus zařadit do 
kontextu algoritmů již existujících. 

V praktické části oceňuji zejména fakt, že se navržený algoritmus dokáže vypořádat jak 
s pultovou, tak se sedlovou i valbovou střechou a do jisté míry i s přítomností vegetace. Na 
místě jsou i úvahy nad ukončující podmínkou výpočtu, i když zde chybí její závislost na 
vlastnostech samotných dat laserového skenování (zejména jejich vertikální přesnosti). 
Relativně zdařilá je i kapitola věnující se testování, kde se autor na pěti reprezentativních 
ukázkách snaží analyzovat chování navrženého algoritmu. Menší výhrady lze mít 
k implementaci, protože doba běhu programu uváděná autorem pro jednotlivé testovací 
množiny bodů je poměrně dlouhá a dost pravděpodobně by šla použitím vhodnějších 
datových struktur zkrátit. Tento nedostatek ale nijak zásadně nesnižuje kvalitu práce. Po 
formální stránce je práce zpracována velmi pečlivě, jen s minimálním množstvím překlepů.  

Návrhem, implementací a testováním algoritmu autor prokázal schopnost velmi kvalitní 
samostatné tvůrčí práce. Z výše uvedených důvodů tedy práci doporučuji k obhajobě 
a navrhuji známku výborně. 

K autorovi práce mám následující dotaz: Dokázal byste odhadnout, jak by se Váš algoritmus 
choval (tj. jaký by byl pravděpodobně výsledek a v čem by byl jeho hlavní problém) na 
vstupních datech typu „kupole“ (představte si například chrám sv. Mikuláše v Praze na Malé 
Straně)? Za půdorys takové budovy považujte pravidelný mnohoúhelník. 
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