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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Hlavním cílem závěrečné práce bylo zdokumentovat a vytvořit 3D model umělé jeskyně Grotta v
Havlíčkových sadech a to s využitím technologie 3D laserového skenování.
Závěrečná práce má 68 číslovaných stran a pět příloh. Celá práce je rozdělena do 12 základních částí
a seznamu použité literatury, zkratek, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány teorii fungování terestrických skenovacích systémů, technologii
GNSS a 3D tisku. Teoretická část je zpracována přehledně a věcně k tématu práce. Množství
zpracovaných prostorových dat je úctyhodné. Objekt měření je prostorově členitý a komplikovaný
(např. točité schodiště), místy bez dostatečného osvětlení a s velkou intenzitou průchodu osob.
Diplomant zvládl velmi dobře rekognoskaci terénu, celkovou přípravu a samotné měření, včetně
pokrytí problematických míst. Výsledkem je kvalitní fotorealistické mračno bodů vystihující věrně
zaměřovaný prostor.
Velmi zajímavým výstupem je ukázka 3D tisku sochy Neptuna nacházející se v popředí lokality.
Diplomová práce je vypracována přehledně a srozumitelně s výbornou grafickou úpravou.

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?
Autor pracoval samostatně a průběžně řešil 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. U převzatých
obrázků doporučuji uvádět odkazy na použité zdroje.

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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Ostrava, 03.05.2021 doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.


