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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

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 
Vedoucí práce: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra geomatiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 

Splnění zadání práce splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. 

Práci jsem přijal, zadání bylo splněno. Práce je o technologii 3D skenování, přináší zejména testování zcela 
nového laserového skeneru BLK360, které ukazuje jeho aplikační možnosti. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny konzultací. Posuďte schopnost studenta 
samostatné tvůrčí práce. 
Diplomantka pracovala zcela samostatně, během řešení diplomové práce konzultovala testy s vedoucím, práce je ve 
spolupráci s formou Gefos a.s., která je zástupce Leica pro ČR. 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů. 
Posuďte též schopnost studenta vnímat řešenou problematiku v širších souvislostech a aplikovat inženýrský přístup při 
řešení. 
Práce je sepsána i sestavena dobře, testování i výsledky jsou zajímavé a ukazují aplikační sféru skeneru BLK360. Testování 
bylo provedeno pečlivě, dokumentovány jsou výsledky i ve srovnání s jinými metodami a skenery či technologiemi.  Přes 
velkou snahu firmy Leica i vystavování a presentaci se zřejmě jedná o zařízení, které pro přesné práce zcela vhodné 
nebude. V praxi je ale značné množství jiných aplikací, kupř. BIM, dokumentace historických podzemních prostor aj., kde 
teto přístroj nalezne uplatnění díky svým parametrům. 

 

Formální a jazyková úroveň, srozumitelnost práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku  práce a její 
celkovou srozumitelnost 
Práce je textově srozumitelná, z textu je vidět ještě jistá nezkušenost s vedením odborného textu, většinu problémů se 
podařilo odstranit po konzultacích ještě před odevzdáním práce. Grafiky je práce provedena na běžné úrovni. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Posuďte výběr 
pramenů. Ověřte, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi. 
 
Výběr literatury je dostatečný, jednalo se zejména o přehled existujících metod a testování nového typu skeneru. V rešerši 
by mělo být užito zřejmě více cizojazyčných odborných článků a publikací, technologie 3D skenování je již technologií 
zaběhlou a ve světě i u nás hojně využívanou. Publikací je značné množství. 
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Další komentáře a hodnocení 
Práce je solidní, v diskusi prosím o shrnutí limitů využití nového skeneru a doporučení, pro jaké aplikace bude vhodný. 

 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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