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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Téma habilitačnej práce je veľmi aktuálna. Bezkontaktné metódy sú v súčasnosti používané nielen pri tvorbe DEM a DMR, ale aj pri diagnostike,
monitorovaní skutočného stavu a pri meraní zosuvov, posunov a deformácií nielen v geo-vedách, priemysle a banskom meračstve.. .

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Habilitačná práca sa v prvých dvoch kapitolách venuje popisu jednotlivých bezkontaktných metód, používaných vo výskume, ktorého publikačné
výstupy tvoria ťažiskovú časť práce. Jednotlivé publikačné výstupy sú obsiahnuté v podkapitolách 3.1 až 3.9. Každý výskum je v úvode podkapitoly
stručne popísaný a zdôraznené sú jeho ciele, metódy a spôsoby realizácie.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Habilitačná práca obsahuje popis jednotlivých aplikácií bezkontaktných geodetických metód v oblasti priemyslu,
ťažby nerastných surovín, banského meračstva, geológie, vo vysokohorskom prostredí a taktiež obsahuje metodiku spracovania a analýzu presnosti pri
použití konkrétneho softvéru.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Prínos práce spočíva v ukážke využiteľnosti jednotlivých geodetických metód v rôznych oblastiach s dôrazom na dosiahnutú presnosť a spoľahlivosť
výsledkov. Prínosom práce je použitie viacerých geodetických metód v jednom výskumnom projekte, čo poskytuje priestor na ich porovnanie a návrh
na vhodnosť ich použitia v konkrétnom prípade.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Iná veľkosť písma v kap. 1 ako ostatné kapitoly môže byť spôsobená aj konverziou formátov
V celej práci by bolo vhodné používať jednotnú terminológiu UAV alebo UAS, DVM alebo DEM, TS alebo UMS
Možno by bolo vhodné použiť na vysvetlenie aj slovenský ekvivalent „Structure from Motion“ i keď je v odbornej obci známejší ten anglický názov.
Str. 7: Nesedí umiestnenie geodetických metód na časovej osi: Za klasické metódy autor považuje priestorovú polárnu metódu totálnych staníc a za
modernú metódu považuje fotogrametriu. Aj v ďalšej vete nesedí prívlastok „moderný“ s metódami pozemnej a leteckej fotogrametrie. Bolo by vhodné
upresniť, čo považujeme v súvislosti s týmito metódami za moderné. 
Str. 9: Pri popise GNSS treba rozlíšiť princíp kódových a fázových meraní.
Kap. 3.1 Pri vyhodnotení presnosti digitálneho výškového modelu povrchového lomu by bolo vhodné vyhodnotiť aj polohovú presnosť identických
bodov, Pri leteckom snímkovaní je zaujímavé vzájomné porovnanie a pomer súradnicovej a výškovej smerodajnej odchýlky, 
Kap. 3.1.2 V hypsometrickom znázornení vzdialeností medzi dvomi povrchmi by bolo vhodnejšie použiť inú farebnú stupnicu, farbami pripomínajúcu
georeliéf. Použitá stupnica farieb evokuje celkom iný typ referenčného povrchu, používaný v iných súvislostiach.
Pri vzájomnom porovnaní dvoch a viac modelov by bolo vhodné pracovať s chybou aproximácie u jednotlivých modeloch.
Str. 142 Terminologické nepresnosti: „Empirická stredná chyba je mierou koncentrácie chýb okolo strednej (nie nulovej) hodnoty.“ vi sú opravy, nie
rozdiely opráv. Premenná xi vo vzorcoch neodpovedá vysvetleniu pojmu (použité chí?)
Pri testovaní odľahlých meraní v PV 3.6.4 je použitý Grubbsov test, ktorý predpokladá normálne rozdelenie náhodného súboru, ktorého kvantil
definuje kritickú hodnotu.
Pri popise mračna bodov dáva lepší obraz o jeho veľkosti vyjadrenie v MB alebo TB oproti počtu bodov. Pomôže to aj pri alokácii pamäte na serveri a
pri výbere aplikácie na spracovanie.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

V úvodnom prehľade chýba zmienka o Diaľkovom prieskume zeme. I keď sa autor v svojom výskume spomenutej metóde nevenuje, kvôli úplnosti je
vhodné teoreticky zahrnúť túto metódu k ostatným bezkontaktných metódam. V kap. 3.9.1 ju autor krátko spomína v súvislosti s geohazardom, ale
táto zmienka priamo nesúvisí s riešenou problematikou.
Otázkou do diskusie je, či by sa dali využiť satelitné snímky s vysokou rozlíšiteľnosťou v jednotlivých opísaných výskumoch a za akých podmienok.



SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Ciele habilitačnej práce, ktoré spočívali v aplikácii a testovaní meračských postupov a technológii pri zbere priestorových údajov a pri dokumentácii
javov, v návrhu nových metodík hromadného spracovania nameraných dát a v hodnotení kvality výsledkov boli splnené. Je nutné oceniť priame
výstupy výskumu v renomovaných domácich a zahraničných časopisoch.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Náležitosti a obsah predloženej práce odpovedá požiadavkám kladeným na formu a obsah habilitačných prác. Práca bola vyhotovená vo vysokej kvalite
a splnila požadované ciele. Prínosom práce je ukážka aplikácie a vhodnosti použitia geodetických metód v iných oblastiach výskumu.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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