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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Hlavním cílem závěrečné práce bylo zdokumentovat hlavní sál Planetária Ostrava technologií 3D
laserového skenování.
Diplomová práce má 63 číslovaných stran a šest příloh. Celá práce je rozdělena do osmi základních
částí a seznamu literatury, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány principům fungování terestrických skenovacích systémů, dělení podle
různých kriterií a aplikací v praxi. Nechybí rozbor vlivů působících na přesnost skenování.
s. 34 – není uvedeno, na jakou měřenou vzdálenost bylo horizontální a vertikální rozlišení nastaveno.
s. 37 – v textu je zmíněno stanovisko č. 4002, ale v náčrtu v příloze č.1 je vyznačeno pouze
stanovisko č. 4001. Proběhlo kontrolní zaměření polohy vlícovacích bodů, resp. bodů pro testování
kvality modelu?
V praktické části jsou podrobně popsány jednotlivé technologické kroky vedoucí k tvorbě 3D
modelu. Text je doplněn řadou názorných obrázků.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená závěrečná práce odpovídá v plném rozsahu jejímu zadání.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Viz. základní hodnocení závěrečné práce.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autorka pracovala samostatně a průběžně řešila jednotlivé části závěrečné práce. Práce byla řádně
konzultována.

5. Hodnocení formální stránky.
Bez připomínek.

6. Jaký je způsob využití práce?
Naměřená data lze využít pro účely propagace a prezentace Planetária Ostrava, resp. VŠB-TUO,
výuky oborových předmětů, atd.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů
Celková podobnost byla vyhodnocena systémem THESIS v úrovni 4 % ke dni 22. 5. 2016.

8. Celkové hodnocení práce.
Doporučuji zkušební komisi přijmout závěrečnou práci k obhajobě.
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Ostrava, 22.05.2016 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.


