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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
AKTUÁLNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY HABILITAČNEJ PRÁCE:

Téma habilitační práce je aktuální a důležité, zabývá se zejména metodami hromadného sběru dat (3D skenování, UAV fotogrammetrie (motoda SfM))
a jejich praktickou aplikací co do použitelnosti, vlastností a přesnosti.

METÓDY SPRACOVANIA HABILITAČNEJ PRÁCE:

Autor při řešení tématu použil zejména vědecké experimentální metody a statistická hodnocení výsledků a jejich volbu považuji za správnou.
Experimenty a jejich zpracování a vyhodnocení jsou vždy přehledně popsané a odpovídají současné úrovni poznání.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY HABILITAČNEJ PRÁCE A NOVÉ POZNATKY:

Habilitační práce dokumentuje dosažení důležitých výsledků zejména v oblasti využití UAV ve spojení s metodou SfM a/nebo pozemního 3D skenování
pro potřeby dokumentace povrchů a určování objemů. Cenná jsou zejména zjištění ohledně přesnosti a potřebné podrobnosti výpočtů. Také je vhodné
vyzdvihnout inovativní použití pozemního 3D skenování pro určení parametrů rotační pece.

PRÍNOS PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDY A TECHNIKY (UMENIA):

Hlavním přínosem habilitační práce je praktické testování aplikací moderních metod hromadného sběru dat, zejména metody UAV SfM a pozemního
3D skenování. Ukazuje na možnosti využití těchto metod v oblastech, kde klasická geodetická měření byla velmi problematická ať už z hlediska
přesnosti, ale zejména z hlediska podrobnosti (hustoty) měření.

PRIPOMIENKY A POZNÁMKY K HABILITAČNEJ PRÁCI:

Práce je psána celkově jednotným stylem, nicméně ji podle mého názoru rozděluje včlenění publikací přímo do textu, vhodnější se jeví publikace
zařadit na konec textu. Konkrétní poznámky k textu:
1.    Vysvětlení zkratek je třeba v jazyce práce, např. GSD (ground sample distance, strana 6 uprostřed), ale i další.
2.    Kapitola 2 (Súčasný stav problematiky …) je zcela bez citací literatury. U popisovaných metod také není ani v jednom případě uvedena přesnost. 
3.    V textu je často ne zcela vhodně použita zkratka dGNSS, a to ve smyslu GNSS RTK metody. dGNSS označuje diferenční GNSS metody jako
celek, ale také jednoduchou diferenční metodu s přesností cca 0,5 m. Vhodnější by bylo použít přímo označení RTK (např. str. 7 uprostřed, str. 9, ale
i dále). 
4.    Definice mračna bodů (str. 10, kap. 2.3) je přirovnáním k seznamu souřadnic totální stanice těžko uchopitelná, mračno bodů neobsahuje čísla
bodů, a naopak často obsahuje údaje o intenzitě přijatého signálu a/nebo barvě.
5.    Fázové dálkoměry 3D skenerů běžně nepoužívají modulované vlny o různé délce, to platí u dálkoměrů totálních stanic (str. 11 nahoře). Naopak
mají limitovaný dosah fázovou ambiguitou a na kratší vzdálenost (desítky metrů) jsou naopak přesnější nežli pulsní dálkoměry. 
6.    Je třeba odlišovat registraci a georeferencování (str. 11 uprostřed). Registrace je transformace jednotlivých skenů pořízených na stanoviscích
(vždy konaných ve vlastní místní soustavě, kde skener je počátek soustavy souřadnic) do společného systému, georeferencování je transformace do
konkrétního definovaného souřadnicového systému (obvykle globálního, např. WGS 84 nebo S-JTSK).
7.    Registraci lze provést nejen pomocí terčů, ale pomocí identických bodů signalizovaných např. koulemi (modeluje a použije se střed) anebo lze
využít i přirozené signalizace (modelované rohy objektů apod.) – str. 11 uprostřed.
8.    Str. 15 dole: „Hlavnou výhodou LLS je schopnosť rekonštruovať terén pod vegetačným krytom, ktorý umožňuje odvodiť presnejšie DTM aj v
husto zalesnených oblastiach.“ Zde rozhodně záleží na vegetačním krytu, prohlášení je velmi silné. Pokud signál neprojde, nelze měřit.
9.    Str. 17 uprostřed – vlícovací body u metody SfM nejen zajišťují transformaci, ale v současné době vstupují do vyrovnání jako další parametr a
upravují tvar modelu.

OTÁZKY K RIEŠENEJ PROBLEMATIKE:

1.    Jak by jste popsal hlavní výhody nasazení metody SfM s využitím UAV pro potřeby tvorby DMT a obecně zachycení tvaru a rozměru přírodních
povrchů např. pro potřeby důlního měřictví?
2.    Obecně popište přesnost metod použitých v habilitační práci – UAV SfM, GNSS RTK, geodetická totální stanice, pozemní 3D skenování. 



SPLNENIE SLEDOVANÝCH CIEĽOV HABILITAČNEJ PRÁCE:

Deklarované cíle habilitační práce byly splněny.

CELKOVÉ ZHODNOTENIE HABILITAČNEJ PRÁCE A ZÁVER:

Habilitační práce Ing. Kovaniče, PhD. přináší zajímavé a důležité poznatky pro obor banské meračstvo a geodézia. Svým odborným zaměřením na
moderní a rozvíjející metody významně přispívá k poznání jejich přesnosti a vlastností, a tedy k jejich správnému využití v praxi. Déle tedy prokazuje,
že Ing. Ludovít Kovanič je vyhraněnou mezinárodně uznávanou osobností v oblasti geodézie a baňského měřictví, práce odpovídá požadavkům, a
proto ji doporučuji k obhajobě.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia

ODPORÚČAM prijať k obhajobe
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