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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Hlavním cílem závěrečné práce bylo zdokumentovat a vytvořit 3D model lisovny oleje a zvoničky v
areálu Mlýnské doliny skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a to s využitím technologie 3D
laserového skenování a fotogrammetrie.
Závěrečná práce má 73 číslovaných stran a tři přílohy. Celá práce je rozdělena do sedmi základních
částí a seznamu použité literatury, zkratek, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány teorii fungování terestrických skenovacích systémů a
fotogrammetrických metod. Pro čtenáře by bylo přínosnější, kdyby se autorka v teoretické části více
zaměřila na aplikované metody měření, dokumenty, projekty, nebo metodiky vztahující se k
digitalizaci a 3D dokumentaci památkově chráněných objektů.
str. 8 až 9, kap. 2 - (viz. přímé citace z terminologického slovníku VUGTK) - přímé citace je nutné od
okolního textu odlišit, a to uvedením citovaného textu kurzívou a v uvozovkách, případně použitím
jiného typu písma.
str. 49 – autorka zde uvádí, že „vytvořila mračno bodů s vysokou geometrickou přesností“. Není zde
uvedeno o co se toto tvrzení opírá.
Zaujala mne možnost prohlídky 3D modelů v aplikaci Sketchfab a to naskenováním vygenerovaných
QR kódů.
Praktická část je zpracována přehledně a srozumitelně, jednotlivé obsahové části na sebe logicky
navazují.

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

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

4. Hodnocení formální stránky.
Po stránce jazykové a formální je závěrečná práce zpracována na velmi dobré úrovni.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Nemám žádné závažné kritické připomínky, které by významně ovlivnily úroveň posuzované
závěrečné práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky závěrečné práce jsou využitelné v oblasti stavebně-historického průzkumu objektu,
dokumentace skutečného stavu, pro virtuální prohlídku, nebo jako podklad pro jeho rekonstrukci.
Poznatky a výstupy závěrečné práce jsou zcela jistě přínosné, a proto také publikovatelné.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Na základě protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů ze dne 3. 5. 2021 mohu konstatovat, že
její nízká hodnota nemá vliv na hodnocení práce.

8. Celkové hodnocení závěrečné práce.
Doporučuji zkušební komisi přijmout závěrečnou práci k obhajobě.
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