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Hodnocení práce: 

Bakalářské práce Ondřeje Lagnera se zabývá problematikou zpracování dat z pozemního laserového ske-
nování. Cílem práce bylo prostudovat a popsat problematiku zpracování dat pro tvorbu 3D modelů, pro-
vést analýzu dostupných softwarů a na jejím základě provést tvorbu 3D modelu Bílé věže v Hradci Králo-
vé včetně zhodnocení přesnosti jeho vyhotovení. 

Na začátku práce autor na základě studia a s využitím citací ze zdrojů seznamuje s problematikou pozem-
ního laserového skenování. Zabývá se například principy fungování laserových skenerů, usměrňováním 
paprsků, mračnem bodů, prováděním skenů, zpracováním výstupů apod.   

V další části popisuje provedení vlastního sběru dat, tj. mračna bodů Bílé věže, použité přístroje a meto-
diku zpracování dat. Zde na konci kapitoly uvádí vzorec směrodatné odchylky, ze kterého není jasné, če-
ho je to směrodatná odchylka a jaké veličiny jsou ve vzorci uvedeny. 

Čtvrtá kapitola obsahuje podrobnou analýzu šesti softwarů pro zpracování dat pozemního laserového 
skenování. Autor se soustředí se na uživatelskou vstřícnost a schopnost zpracování a vizualizaci mračna 
bodů. Neopomíná vizualizaci (vyplnění) míst nepokrytých mračnem bodů. Analýza každého SW je dopl-
něna obrázky zpracovaného mračna bodů a 3D modelů věže a obrázky tvorby problematických míst, jako 
je např. římsa Bílé věže. Na základě této analýzy autor volí software pro tvorbu modelu Bílé věže. 

Hodnocení přesnosti vyhotoveného modelu s vlastními oměrnými hodnotami a stavební dokumentací 
popisuje v další kapitole. To pak názorně dokumentuje v pěti přílohách na konci práce. 

V kapitolách „Diskuze“ a „Závěr“ se autor vrací zpět k cílům práce a hodnotí analyzovaný software a svou 
práci. 

Při tvorbě bakalářské práce projevil Ondřej Lagner schopnost samostatné práce a problematiku často 
konzultoval s externími odborníky.  

Předložená práce je srozumitelná. Svým tématem, obsahem a charakterem odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na bakalářskou práci. Autor pracuje v textu často se zdroji, jejichž seznam je uveden na kon-
ci. Práce je doplněna množstvím obrázků, osmi tištěnými přílohami a přílohou v digitální podobě, kde je 
možné si modely vytvořené v analyzovaných softwarech interaktivně zobrazit.  

 

Práci hodnotím jako zdařilou, doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 

 

Dotazy: 

• Jaký je význam vzorce na straně 30? 
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