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Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou pozemního laserového skenování. 

Práce má 54 stran, je členěna do pěti kapitol a obsahuje velké množství grafický příloh – 40 

obrázků a 8 barevných příloh.  Zde by stálo za zvážení změnit nebo odstranit některé obrázky, 

které jsou na konci kapitoly na samostatné straně s jednou nebo několika větami.  

Struktura práce je jasná a přehledná. Pro úplnost by bylo vhodné cíle práce definovat na 

jednom místě. Jsou uvedeny v úvodu práce a poté v kap. 3.2 Metodika zpracování. Vlastní 

text na mnoha místech neodpovídá odbornému textu. 

Práce obsahuje poměrně velké množství překlepů – odsazení a zarovnání textu,  špatná citaci 

na konci věty. 

 

V úvodu práce autor píše: „Motivací pro sepsání této práce je malé povědomí o této 

technologii a minimální orientace v prostředí programů na zpracování dat pocházejících 

z laserového pozemního skeneru mezi odbornou veřejností“. Zde s autorem práce 

nesouhlasím. Tato problematika není vyučována v bakalářském studijním programu na Přf 
UK v Praze, ale mezi odbornou veřejností je známa jak u nás, tak i ve světě. Toto autorovo 

zkreslení je způsobeno nedostatečnou volbou literatury – hlavně zahraniční. 

V práci zcela chybí literární rešerše k dané problematice. Je zde velmi podrobně popsán 

princip (včetně fyzikálních vlastností) laserového skenování, ale chybí část 

věnovaná problematice zpracování a vlastní vizualizaci dat. Celá práce je založena pouze na  

9 literárních (pouze 2 zahraniční) a 12 internetový zdrojích (převážně webové stránky 

jednotlivých programů).  

 

Nutno vyzdvihnout autorův zájem o danou problematiku –  získání pozemních laserových dat, 

kdy se sám zúčastnil sběru dat, vlastní oměření objektu pro stanovaní přesnosti výsledku a 

také vlastní tvorbu 3D modelu. 

Kladně hodnotím snahu, co nejprecizněji definovat a vysvětlit jednotlivá témata. Výsledek 

kazí již zmíněný omezený přehled. Kapitola 4 – Srovnání modelovacích programů je velmi 

detailně popsána a jde až o „manuál“ k daným programům.    

Zde bych se chtěla zeptat:  

Jak byla provedena redukce bodů? Na základě jakého „rozhodnutí“ byly body redukovány. 

Jaký je výsledný souřadnicový systém modelu? 

 



Hodnocení přesnosti je naznačeno a také stanoveno v zadání práce. Z textu je zřejmé, že 

student tuto část nekonzultoval. Vzorec pro výpočet směrodatné odchylky (není řečeno čeho) 

je uveden na straně 30, ale jednotlivé parametry vysvětleny nejsou. Kapitola 4.7 Hodnocení 

přesnosti modelu je popsána podrobně, ale nevím, jak student toto hodnocení skutečně 
provedl.  

Prosím o vysvětlení: „…směrodatná odchylka nabývá hodnoty v délce 0,05 m a v měření 

šířky (pokud bylo možno) 0,2 m. Průměrná odchylka je v obou případech 0,01 m.“  

 

V závěrečných kapitolách Diskuze a Závěr se autor snaží kriticky zhodnotit a porovnat 

výsledky své práce s literaturou.  

 

 

Předkládanou bakalářskou práci Ondřeje Langera doporučuji k obhajobě a hodnotím 

známkou velmi dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 13.6.2012       Ing. Eva Štefanová, Ph.D. 

 

 

 


