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1. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor pracoval samostatně, konzultace prováděl zejména s vedoucími jednotlivých úseků na na Dole
Rožná. V rámci výuky konzultoval danou problematiku s vedoucím práce.

2. Základní zhodnocení závěrečné práce.
V diplomové práci student zpracoval 3D vizualizaci Dolu Rožná. V úvodních kapitolách student
popisuje Důl Rožná z hlediska geologie, dále potom popisuje použité technologie a dobývací metody.
V dalším bodě je uveden popis stávající měřické dokumentace a závěrem je popsána samotná 3D
vizualizace dolu a její přínos.

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Diplomová práce je zpracována v plném rozsahu, stanovené cíle byly splněny. Počet grafických
příloh byl z technických důvodů omezen na jednu přílohu. Jelikož se jedná o 3D vizualizaci dolu, je
tato příloha pouze na přiloženém CD.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Autor diplomové práce vhodně zvolil SW MicroStation PowerDraft V8i. Ve své práci se ale autor o
tomto programu mohl zmínit více, např. uvést pár obrázků a popis, jak s programem pracoval.
Teoretické části je v práci věnována velká pozornost, autor zde ale mohl také více rozvést samotnou
3D vizualizaci.

5. Hodnocení formální stránky.
Diplomová práce je rozdělena do 7 hlavních kapitol, které na sebe logicky navazují. Po formální
stránce ale autorovi uteklo číslování kapitol, kdy částečně nesouhlasí čísla kapitol z obsahu s čísly
kapitol v textu. Jazyková stránka až na pár drobných překlepů je na dobré úrovni.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky této práce jsou  využitelné pro Důl Rožná. Využití modelu může mít více podob, např. při
projekci důlních děl, při tvorbě havarijních plánů nebo také při vypořádávání se obcí a občanů ve
střetech zájmů.

7. Celkové hodnocení práce.
Práci doporučuji k obhajobě.
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