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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vytvoření prostorového modelu 
Jméno autora: Bc. Daniela Valešová 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Speciální geodézie  
Oponent práce: Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra speciální geodézie, Fakulta stavební ČVUT v Praze 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je praktické, jednoduššího charakteru a nízkými požadavky na přesnost. Toto vyvažuje pracností a 
použitím kombinace různých měřických technik a postupů.  

 
Splnění zadání 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. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
Zadání bylo splněno. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Zvolený postup řešení byl zvolen správný. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
V práci byly použity různé geodetické metody měření od GNSS přes totální stanici, pásmo až po 3D skenování a snímkování 
UAV. Ačkoli se při praktickém použití nejedná o teoreticky složité postupy a výpočty, diplomantka se musela vypořádat 
s mnohými přístroji, daty a softwary. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je dobrá, v některých případech jsou zbytečně kouskovány věty a použity věty jednoduché tam, kde 
by se spíše hodila souvětí. Dále se v práci objevují hovorové (netechnické) výrazy (o více jak, asi, apod). 

 
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. 
Citace jsou použity korektně. 

 
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. 
x 
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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. 
 
Práce splnila účel zaměřit a vytvořit model kaple pro prezentační účely, v práci byly použity různé měřické a 
zpracovatelské metody.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
 
Připomínky k práci: 

1. Str. 41, Obr. 44: textura střechy věže je v práci podivně vytištěna. 
 
Otázky k obhajobě: 

1.  V práci byly použity různé měřické metody a tedy zpracovávána data jako produkt různých technologií a 
softwarů. Lišila se mezi sebou data nějak v kvalitě, charakteru, podrobnosti? Které měřické metodě byste 
do budoucna u podobných prací dala přednost a proč?  

 
 
Datum: 18.6.2018     Podpis: 
          ………………………………………………. 
          Prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D. 
 


