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Posudek diplomové práce Petra Hofmana
Vytvoření modelů budov z leteckých měřických snímků

a řídkého bodového mračna ALS

Diplomová práce Petra Hofmana řeší problematiku modelování budov z dat leteckého
laserového skenování (ALS), leteckých měřických snímků (LMS) resp. ortofot a digitální
katastrální mapy. V úvodní části práce diplomant stručně seznamuje s datovou rcprezentací
modelů budov a s pomocí literatury stanovuje kriteria hodnocení algoritmů pro modelování
budov z dat ALS a LMS. V literární rešerši velmi systematicky podává přehled nejčastěji
používaných přístupů k modelování budov a jednotlivé algoritmy hodnotí na základě dříve
definovaných kritérií. Těžiště práce spočívá v navrŽení metodiky pro určení typu střešního
pláště a jeho maximální výšky na základě ortofota, katastrální mapy a relativně řídkého
mračna bodů ALS, a to s maximálním stupněm automatizace. Jednotlivé kroky navrŽeného
postupu jsou z velké většiny rea|izovány v podobě skriptů pro MATLAB nebo s využitím
nástrojů ArcGIS. Správnost řešení a funkčnost vlastní implementace algoritmu je ověřena na
datech pořízených ve dvou z hlediska zástavby typově odlišných lokalitách, ato z města Brna
a Sobotky.

Diplomová práce je logicky členěna, cíle jsou jasně stanoveny. S využitím poznatků
získaných z|iteratury, diplomantprokázal schopnost tvořivého a ve své podstatě originálního
přístupu k řešené problematice. Navržený algoritmus má jasnou a přehlednou strukturu a
jednotlivé kroky řešení jsou podrobně a srozumitelně popsány. Při vlastní implementaci
předkládaného řešení diplomat kromě vlastního programování přistoupil k převzetí několika
skriptů od jiných autorů. Jedná se zejména o problematiku detekce hran v obrazových datech'
jejíž komplexní řešení přesahuje rámec zadané diplomové práce. To, že se diplomant
v teoretické rovině podrobně seznámil s řešeními v pŤevzatých skriptech, je patrné z jejtch
popisu, který je včetně informace o autorství součástí Přílohy 1' Navíc mnohé zezmíněných
skriptů byly diplomantem upraveny.

Výsledky ověření funkčnosti algoritmu na 50 testovaných budovách jsou velmi slibné, co se
týká určení maximální výšky (rozdíl vypočtené výšky a původních dat splňoval přísné
kritérium 0.1 m u 960Á a 90%o výsledků v závislosti na hustotě bodů). V případě určení typu
střechy je úspěšnost menší (kolem 60%), ale vzhledem k náročnosti tohoto úkolu ji lze
považovat za uspokojivou. V diskusi diplomant objasňuje příčiny selhání algoritmu a
navrhuje moŽná vylepšení' DáIe rozvíjí téma potřebné hustoty bodů pro spolehlivé určení
rovin střešního pláště a na základě získaných zkušeností navrhuje hustotu 0.5 bodu/m'. Toto
tvrzení by mělo bý teoreticky podloženo a ověřeno na zkušebních datech.

Diplomová práce je velmi kvalitně zpracována po
k řešení dané problematiky přistupoval samostatně,
k tomu, Že problematika laserového skenování je v
aktuální, doporučuj i publ ikován í nav rŽeného ře š ení a

stránce obsahové i formální. Diplomant
dílčí části práce konzultoval. Vzhledem
současné době v České republice velmi
výsledků v odborném časopise.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm výborně.
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