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Diplomová práce se v souladu se zadáním práce zabývá metodami tvorby modelů budov
z leteckých měřických snímků a řídkého bodového mračna výšek bodů získaných metodou
leteckého laserového skenování' Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním tématem' kdy
v současné době Český úřad zeměměřický a katastrální, respektive Zeměměřický úřad
připravuje novou technologii zptacování komplexního nového výškopisu území České
republiky, právě s využitím technologie laserového skenování.

Vlastní zadání práce vzniklo na zák|adě požadavku Zeměměřického úřadu resortu Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního. Původním cílem zadavate|e bylo jednak zmapovat
dostupnou literaturu v této oblasti, případně dostupné programové produkty, které tuto
problematiku řeší a případně ověřit dílčí nástroje a metody' které by bylo moŽné perspektivně
pro řešení tohoto vysoce náročného úkolu pouŽít.

Yýznamným přínosem první části práce je poměrně rozsáhlá literární rešerše. Autor
diplomové práce, pan Petr Hofman, zde cituje práce renomovaných vědeckých kapacit, které
se problematikou laserového skenování zabývají a to jak v oblasti qivoje téchnických
a technologických systémů pro vlastní skenování, tak v oblasti zpracování iaserových dat'
Uvádí zde řadu principů, metodik a postupů zpracování laserových dat.

Praktickou a stěŽejní částí práce je kapitola šestá, kde autor popisuje navrhovanou metodu
modelování budov za|oŽenou na principu procesů Íízených teoretickými modely budov.
K řešení využivá dostupných standardizovaných datových sad, které spravuje a zajišt'uje
Zeměměřický úřad, nebo Český úřad zeměměřický a katastrální, zejméni dat digitální
katastrální mapy (DKM), Základní báze geogra|rckých dat (ZABAGED), ortofota aJzI< a
data laserového skenování získaná v rámci pilotního projektu resortu. Yychází tedy z reálně
dostupných dat, jejich množství i kvality, čímž se maximálně přibližuje ieálným praktickým
podmínkám budoucích řešení.

Z hlediska aplikovaných programových prostředků autor použil univerzitně dostupné
aplikace, zejména ArcGIS a jeho extenze a funkce prostředí Matlab' Dílčí části technologie
osobně naprogramoval. Teoretické principy řešení vychází z publikovaných teoretických
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prací renomovaných vědeckých a univerzitních autorů, které diplomant aplikoval na reálné
podmínky. Z v|astního řešení práce a zvolených postupů je zŤejmé, Že Bc. Petr Hofman byl
schopen Se velmi dobře zorientovat v teoretických informacích, provést dekompozici
celkového řešení do dílčích procesů a týo integrovat v ucelenou technologii'

Dosažené výsledky práce nejsou, alespoň' jak sám autor tvrdí, zatím pouŽitelné v praxi.
Chybovost algoritmů je dosud příliš vysoká avyžadovala by příliš velké personální kapacity
na Ťizeni procesů, respektive k odstraňování chyb řešení. Je však velmi pozitivní, že autot
diplomové ptáce sám poukazqe na další moŽná zlepšení algoritmů a postupů technologie,
zejména na možnost využití i dalších zdrojů informací ke zvýšení pravděpodobnosti
správného určení modelu budovy i její relativní výšky.

Je zcela zjevné, Že komplexní vyřešení takto náročné technologie je naprosto nad rámec
řešení v rámci jediné diplomové práce. Nutno konstatovat, Že Bc' Hofman zpracovaI
nadstandardní množství informací a vlastní tvůrčí činností významně přispěl pro budoucí
řešení tohoto úkolu' ať jíŽ v praxi, nebo v rámci dalších diplomových, doktorandských, nebo
vědeckých a výzkumných pracích.

Velmi významnou a cennou částí diplomové práce jsou úvahy a závěry o pouŽitelnosti těchto
metod v současné praxi, které jsou natolik určité, Že mohou posloužit vedoucím
představitelům Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Geografické služby Armády
Ceské republiky pro orientaci v problémech perspektivního výváření 3D modelů krajiny
a budov a tím i k nasměrování výzkumu a vývoje v této oblasti V podřízených
vě deckovýzkumných zaÍ ízeních.

Z formá|ního hlediska konstatuji, že práce je vyváŽená, obsahuje jak analytickou, návrhovou
i hodnotící část. I po formální stránce je diplomová práce zpracována velmi kvalitně,
přehledně a i jazykově přijatelně. V práci jsem našel jen několik nejasných vyjádření
a drobných pravopisných chyb, které však kvalitu ptáce zásadním způsobem neznehodnocují.

Za podstatné povaŽýi, že Bc. Hofman zptacova| práci skutečně velmi samostatně s vysokým
podílem vlastního tvůrčího řešení i entuziasmu. Prokázal tak, že je schopen samostatné tvůrčí
práce.

Doporučuji práci k obhajobě. Celkově diplomovou práci hodnotím známkou výborně (1)'

otázky k obhajobě:

1. Jaké další datové sady by bylo možné potlžit pro zvýšení spolehlivosti rozhodovacích
procesů algoritmů modelování budov?

2. Jaká opatření by doporučova| reaIizovat v rámci připravovaného leteckého laserového
skenování uzemí České reoublikv?

Závěrem tohoto posudku bych chtěl poděkovat Ing. Markétě Potůčkové, PhD. za metodické
vedení diplomanta a za vědeckou podporu odborných úkolů Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního.


