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1. Základní zhodnocení závěrečné práce
Hlavním cílem závěrečné práce bylo zdokumentovat suterén budovy rektorátu VŠB-TUO s využitím
technologie 3D laserového skenování.
Závěrečná práce má 59 číslovaných stran a šest příloh. Celá práce je rozdělena do 11 základních částí
a seznamu literatury, zkratek, obrázků, tabulek a příloh.
Úvodní kapitoly jsou věnovány teorii fungování terestrických skenovacích systémů, vlivy působícími
na měření a registraci prostorových dat.
U některých obrázků, např. 12 až 14 chybí odkaz na použitý zdroj.
V příloze č. 1 je vložen firemní leták se specifikací přístroje.
Přílohy nemají titulní stranu, resp. číslování. Přílohy s vizualizacemi jsou printscreeny obrazovek bez
dalších úprav. Náhledy obsahují pole s ikonami daného softwaru.
Z obrázků nelze odvodit, jak je suterén orientován vůči budově, pod kterou se nachází (správná
orientace, vstupy, resp. schodiště). Chybí označení, kterou část modelu tvoří měřická chodba KGDM.
str. 45, tab. 7 – autor zde konstatuje, že hlavním důvodem nepřesnosti může být označení jiného bodu
v mračnu. Je důležité důsledně odfiltrovat vyhodnocovanou část mračna, tak aby se v pozadí
nenacházely další body. Ověřit si polohu prvku, pomocí rotace mračna v daném místě, apod.
V textu závěrečné práce chybí odkazy na přílohy.
Seznam zkratek měl být doplněn o překlad anglické terminologie.

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
konzultována.

4. Hodnocení formální stránky.
V textu závěrečné práce chybí odkazy na přílohy. Přílohy nemají titulní stranu, resp. číslování.
Přílohy s vizualizacemi jsou printscreeny obrazovek bez dalších úprav. Náhledy obsahují pole s
ikonami daného softwaru. Seznam zkratek měl být doplněn o překlad anglické terminologie. U
některých obrázků chybí odkaz na použitý zdroj.

5. Jiné poznatky, kritické připomínky.
viz. základní zhodnocení závěrečné práce.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky závěrečné práce jsou využitelné pro účely BIM, evakuační plány, požární ochranu,
pasportizaci a hodnocení rizikových míst pro převoz objemných břemen v suterénu budovy.

7. Vyjádření se k protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů.
Na základě protokolu o vyhodnocení podobnosti dokumentů konstatuji, že je tato hodnota vyšší než
obvyklá. Nalezená podobnost se týká především teoretické části. Citace jsou vyznačeny v textu a
literární prameny jsou uvedeny v seznamu literatury.

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