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POSUDEK VEDOUCÍHO 

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:   Dům U Sixtů Kamzíková 7 (Praha 1) ‐ měřická dokumentace bývalé černé 
kuchyně a souvisejících prostor 

Jméno autora:  Hnilicová Lucie, Bc. 
Typ práce:  diplomová 
Fakulta/ústav:  Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav:  Katedra geomatiky ‐ K155 
Vedoucí práce:  Hodač Jindřich, Ing. Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce:  Katedra geomatiky ‐ K155 

 

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání  náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Diplomová práce má především aplikační charakter. Záměrem projektu je s využitím moderních metod měřické 

dokumentace historických objektů vytvořit výstupy s požadovanými parametry (primárně v podobě ortofot a 

3D modelů). Specifikem projektu, které činí jeho zpracování náročnějším, je hlavně typ zaměřovaného prostoru 

v kontextu porozumění tam využitým, avšak již jen zčásti zachovalým historickým stavebním konstrukcím.  

Zadání vzniklo ve spolupráci s kolegy památkáři a diplomantka v této práci navazuje na svou práci bakalářkou, 

kde se již s problematikou měřické dokumentace historického stavebního objektu setkala. 

 

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

Diplomantka nejprve spolu s vedoucím práce a se zadavateli přímo na místě společně vyjasnili rozsah a základní 

parametry  požadovaných  výstupů.  Poté  studentka  provedla  rozvahu  o  postupu  prací.  Sběr  dat  provedla  s 

ohledem  na  aktuální  epidemiologickou  situaci  a  v místě  probíhající  stavbu  jednorázově  (tj.  „bez  možnosti 

návratu“). Data zpracovala „standardním“ postupem s tím, že  pro dokumentaci/zpracování použité technologie 

si „za pochodu“ dále hlouběji osvojovala  a do nich pronikala. Úskalí spojená mj. s počáteční neznalostí v místě 

zachovalých torz stavebních konstrukcí s hojným využitím konzultací dobře zvládla. V závěru vytvořila výkresy 

ortofot a nálezových situací v požadovaném rozsahu a kvalitě a také 3D modely různého typu. Výstupy  jistě 

budou dobře využitelné všemi zadavateli. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce  A ‐ výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval …

Lucie postupovala při zpracování svého projektu aktivně, samostatně a s viditelným zájmem. Dobře se vyrovnala 

i s tím, že „všeobecná situace“ výrazně omezila kontaktní aktivity při zpracování projektu a nebylo ani reálné se 

do objektu vrátit pro případná doplňující měření. Zpracování  i  konzultace byly vedeny převážně distančně a 

studentka  jich využívala hojně, včetně  spolupráce s konzultanty. Bylo zřetelně vidět,  že  jí práce na projektu 

zaujala a má  zájem na dosažení  kvalitních výsledků. Plynulost postupu prací narušila nemoc,  která ovlivnila 

původní záměry týkající se rozsahu zpracování. Oceňuji, že i po odevzdání „dílčích“ výsledků práce do systému 

diplomantka dále sledovala aktivně původní záměr – tj. vytvoření „modelu hypotetické podoby“. 

 

Odborná úroveň  B ‐ velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů …

Práce využívá dnes již běžně používané technologie  ‐  tj. hlavně fotogrammetrickou metodu obrazové korelace 

(IBMR) pro tvorbu ortofot a 3D modelů historického objektu. Na základě vytvořených měřických výstupů mělo 

ještě v rámci projektu dojít k modelování hypotetické historické podoby prostoru. K tomu s ohledem na výše 

zmíněné  skutečnosti  došlo  až  po  odevzdání.  I  tak  patří mezi  hlavní  specifika  práce  tyto  aspekty  –  základní 

porozumění stavebnímu vývoji prostoru, dokázat si představit a věrně zachytit pozůstatky již zaniklého. To se 

myslím v projektu podařilo a přínos práce spočívá mj. ve vytvořené dokumentaci, která  jistě umožní navýšit 

porozumění stavebnímu vývoji zaměřovaného prostoru. 
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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.

Text diplomové práce je dobře strukturován a využívání odborných termínů odpovídá zvyklostem. V textu je vše 

podstatné popsáno. Text je místy zatížen překlepy a v několika místech i ne zcela vhodným vyjádřením (mírně 

horší  srozumitelnost  vět/částí).  Obecným  problémem  textů  v poslední  době  je  špatná  čitelnost  obrázků 

v tištěné verzi. To platí i pro tuto práci – některé obrázky mají nevhodné rozlišení a malou velikost. Podrobné 

poměrně  hutné  slovní  popisy  využitých  stavebních  konstrukcí  by  pro  lepší  představu  měly  být  doplněny 

schématy/obrázky, viz str. 5. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací  B ‐ velmi dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte …

Množství a rozmanitost zdrojů, které autorka našla a využila, je vcelku přiměřený typu práce. Způsob citování 

zdrojů  odpovídá  vcelku  zaběhnutým  zvyklostem.  Oceňuji,  že  studentka  hojněji  využila  i  zdroje  týkající  se 

„památkové praxe“. 

 

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

K práci a jejím výsledkům mám následující připomínky: 

‐   formální – text – komentáře  .. autorka uvádí v souhrnné kapitole k přesnosti  i tabulku (str. 50, tab. 9) ukazující 

rozdíly dvakrát určených souřadnic vlícovacích bodů. Dosažené výsledky však podrobněji nekomentuje > prosím o 

podrobnější vyjádření se k tomuto tématu (např. co může být příčinou rozdílů apod.) 

‐ obsahová – síťové modely – velikost PDF .. autorka zmiňuje, že polygonové modely byly před „tiskem do PDF“ ještě 

ředěny.  V digitálních  přílohách  mají  však  PDF  soubory  modelů  kolem  300 MB,  což  stále  výrazně  snižuje  jejich 

využitelnost > prosím o vyjádření, zda byla míra ředění modelů ve vztahu k velikosti souborů a možnostem otevření 

na různých PC nějak testována 

‐    formální  –  výkresy –  vrstvy  ..  u  výkresů,  jsou  ve všech  využitých  formátech  (dgn/dwg/pdf) primárně  zapnuty  i 

pracovní vrstvy (např. plocha ortofota a její ohraničení, vlícovací body aj.). Bylo by vhodnější, pokud by tyto vrstvy 

byly vypnuty. „Neznalého“ mohou mírně mást (o co jde? .. co to je? ..). 

‐    formální  –  výkresy  –  rastrové  reference  ..  u  výkresů  (většina  dgn,  některá  dwg),  nejsou  správně  (tj.  relativně) 

nastaveny  cesty  k rastrovým  referencím.  To  způsobuje,  že  tyto  připojené  reference  se  po  otevření  výkresů 

nenačtou! 

 ‐ obsahová – ortofota – retuš .. obrazová kvalita některých výstupů je ovlivněna podmínkami při snímkování – tj. 

obsahují např. tmavá místa, celková tmavost, případně je výstup nevyrovnaný (kontrast tmavých a světlých míst). 

Obecně je možné v přiměřené míře zasáhnout i do výstupů retuší (bez změny jejich geometrie) > prosím vyjádření 

k otázce postprocesingu snímků a k retuši – zda bylo prováděno, v jakém rozsahu a s využitím jakých funkcí, co by 

se případně ještě pro úpravu (vyrovnání) obrazové kvality nabízelo (funkce, nástroje apod.) 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Lucie  Hnilicová  věnovala  zpracování  svého  projektu  velké  úsilí.  Vytvořené  výstupy  –  tj.  soubor  2D  i  3D 
fotogrammetrické    dokumentace  prostoru  ‐  jsou  i  přes  výše  zmíněné  spíše  formální  připomínky  kvalitní.  Práce 
přinesla studentce i ostatním zúčastněným nové poznatky a zkušenosti. Oceňuji, jak se studentka dobře vyrovnala 
„nemocí  v průběhu“  a  dále  její  zaujetí  a  nevšední  zájem  o  problematiku  tvorby  kvalitní měřické  dokumentace 
historických objektů. Věřím, že Lucie zkušenosti nyní získané využije na své další profesní, ale i životní cestě. 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B ‐ velmi dobře. 
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