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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Testování možností laserového skeneru BLK360 
Jméno autora: Bc. Karolína Nesrstová 
Typ práce: diplomová 

Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 

Katedra/ústav: Katedra geomatiky 

Oponent práce: Ing. Ivana Kociánová 

Pracoviště oponenta práce: Gefos a.s. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce bylo provést obecnou rešerši na 3D skenery a jejich testování, a to se zaměřením na testování vybraných 

parametrů, funkcí a kvality laserového skeneru BLK360. Zadání bylo průměrně náročné pro diplomovou práci. 
 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo rozděleno na 2 části - obecnou rešerši 3D skenerů a praktické testování vybraných funkcí skeneru BLK360. 

Rešerše byla napsána přehledně a dostatečně podrobně a splnila zadání bez výhrad. Praktické testování bylo rozděleno na 4 

úkoly, z nichž úkoly č. 3) a 4) byly splněny uspokojivě, ale u bodů č. 1) a 2) bylo zadání splněno jen z jednoho úhlu pohledu, 

dle mého názoru mohly být experimenty pojaty ještě jiným způsobem a jejich výsledky mohly více vypovědět o limitech 

použití testovaného typu skeneru. 

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Pro řešení zadaných úkolů byly autorkou použity vhodné nástroje, velmi kladně hodnotím jednoduchý a názorný výběr 

metody porovnání výsledků u všech experimentů. U jednotlivých testování mám drobné výhrady ke zvoleným postupům, 

např. pro meze použitelnosti automatické registrace mračen (č.1) jsou dobře zvoleny 3 rozdílné typy skenovaného prostředí, 

ale nevhodně zvolená metoda, která je založena pouze na jednom skenování s jiným výpočtem registrace. Tento postup 

poukazuje spíš na rozdílný algoritmus registrace u dvou softwarů, než na použitelnost tohoto způsobu registrace. Zde by se 

mi zdál vhodnější postup např. opakované skenování stejného prostoru a porovnání výsledků mezi sebou a potom ještě 

s nezávislým měřením. Autorka sice porovnala kvalitu skenování s nezávislým skenerem, ale pouze u jednoho typu prostředí. 

Zajímavé by bylo porovnání např. dlouhé chodby.  

Pro testování vlivu nepřesnosti IMU jednotky (č.2) byla použita „nedbalá“ horizontace skeneru. Přesnost IMU jednotky závisí 

na velikosti kompenzovaného sklonu. Pro potřeby této analýzy by proto bylo vhodné chybu v urovnání přístroje nějakým 

způsobem změřit a kvantifikovat. Pro testování terčů (č.3) byl postup zvolen velmi dobře a výsledky jsou také pěkně 

interpretovány a pro poslední experiment s baterií (č.4) byly postup zvolen také správně, jen bych použila pro plný i mezní 

stav baterie více opakování, jeden sken je na porovnání málo a není možné zjistit, zda rozdíly v pořízeném mračnu souvisí 

s momentální kapacitou baterie. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Z hodnocené práce mohu soudit, že se autorka dobře orientuje v současných skenovacích systémech, má také 

nadstandardní znalosti s následným zpracováním dat a dobře ovládá testovaný přístroj. Je schopna samostatně řešit zadané 

úkoly a správně interpretovat výsledky experimentů. Některé nevhodně zvolené nebo nedotažené metody nejsou zásadní a 

vyplývají pouze z nedostatku každodenní praxe.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Jazyková úroveň práce je na dobré úrovni, pravopisné chyby a překlepy se vyskytují zcela ojediněle. Formální úprava je velmi 

pěkná, celá práce působí přehledně, od úvodu do problematiky až po závěry. Je použito dostatečné množství příloh, 

většinou názorných obrázků nebo grafů s popisem, které vhodně doplňují textovou část. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Studentka použila ve své práci velké množství dostupných zdrojů, zvláště v českém jazyce, ale i několik příkladů zahraniční 

literatury. Vzhledem k velkému rozvoji této technologie v posledních letech se mi některé zahraniční zdroje zdály již 

zastaralé, ale vzhledem k tomu, že byly použity v podstatě pouze pro vysvětlení principu skenování, tak lze tuto literaturu 

akceptovat. Citace jsou správné a v souladu se zvyklostmi. Porušení citační etiky jsem nenašla. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Autorka uvádí na více místech (v kap. 3.1.2., 4.1. ), že registrace byla provedena v softwaru Cyclone. Označení Cyclone 

nestačí, neboť se jedná o rozsáhlý software s mnoha moduly a pro registraci je třeba mít modul Cyclone REGISTER. Bez 

tohoto modulu není možné registraci v Cyclone povést. V kap. 4 byl správně zmíněn i odlišný program Cyclone Register360, 

se kterým lze použitý software zaměnit.  

V tabulce 4. na str. 27 je uvedena průměrná vzdálenost a její střední chyba na tisíciny milimetru. S ohledem na zkoumanou 

technologii by stačily desetiny milimetru (o řád více, než je mm přesnost přístroje). 

 

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Téma předložené práce je aktuální a zajímavé a závěry z testování mohou pomoci k dosažení lepší přesnosti 

pořízeného mračna bodů. Pro testování byl zvolen nový produkt na trhu, ojedinělý svými vlastnostmi, jak zmínila 

autorka ve své práci. Diplomová práce je napsána přehledně a pečlivě, autorka nemá problém se v datech 

orientovat, výsledky praktického testování jsou analyzovány správně, jen při praktických experimentech by někdy 

bylo lepší použít jinou metodu, nebo víckrát opakovat skenování zvolených objektů, popř. vybrané body porovnat 

s klasickým zaměřením, aby bylo možné dát výsledkům experimentů větší spolehlivost. 

Dotazy: 

Jako parametry použité pro výpočet absolutních vzdáleností se používají v obr. 8 (str. 26), obr. 11 (str. 28), obr. 14 (str. 30) a 

obr. 20 a 21 na str. 36 přibližné hodnoty a v textu na str. 28 byl použit termín aproximované hodnoty.  Nejsem si jista 

významem těchto hodnot, prosím o vysvětlení. 
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Při srovnání ručně a automaticky registrovaných dat se zaměřením sochy skenerem Surphaser (str. 36) je konstatován vliv 

procházející osoby a také následně umístěné svíčky na pomníku, který způsobil místní odchylky mezi porovnávanými modely. 

Jsou tato místa jediné zdroje významných rozdílů porovnávaných modelů, nebo jsou na objektu i jiná taková místa, kde není 

možné identifikovat zdroj nepřesnosti? 

  

Při měření s baterií nabitou na 35% vznikly odchylky v oblastech oken a dveří. Má pro to autorka vysvětlení, např. nevhodný 

skleněný povrch pro skenování a jiné světelné podmínky, nebo to přímo souvisí s kapacitou baterie, která může již takové 

povrchy snímat zkresleně?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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