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Bakalářská práce se zabývá problematikou 3D modelování měst a jejich prezentací na internetu. 

Téma práce si student vybral sám. Z počátku se student práci věnoval - hledal vhodná data, 

konzultoval jejich dostupnost a získání. Pak se však práce vlekla a domluvené konzultace se 

odkládaly. Vlastní text práce vznikal na poslední chvíli. Některé části jako část literární rešerše, 

přehled programů, vstupní data jsem četla před odevzdáním. Ale větší část práce a také práci jako 

celek jsem viděla a četla až po odevzdání. Některé mé připomínky byly zohledněny a zapracovány.  

 

Formální stránka práce je nedotažená. Některé části textu jsou zbytečné, některé se opakují. Často 

jsou uvedeny jen obecné informace a chybí podstata problému. Celkovou strukturu práce by bylo 

vhodné pozměnit.  

V práci jsou popsány použité programy cca na 4 stranách. Je zbytečné v dalším textu v kapitole 7 

Metodika stále zdůrazňovat použité programy. Téměř v každé druhé větě je citován použitý program. 

Zde má být uvedena metodika zpracování. 

 

Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. První část literární rešerše zaměřená 

na 3D modelování je dobře zpracovaná, ale druhá část zaměřená na prezentaci modelů na internetu 

by měla být samostatně a ve stejném rozsahu, protože jde o jeden z cílů práce. Zde se nevhodně 

prolíná rešerše s vlastní analýzou. U kapitoly 3 Teoretický koncept / 3.2 Tvorba modelu postrádám 

více informací ohledně používaných metod. Chybí přehled a charakteristika jednotlivých metod, jak 

vytvořit 3D model. Je zde velmi stručná informace. Otázka na studenta: Jaké jsou metody používané 

pro 3D modelování? 

 

Práce má dva cíle. Prvním je vytvoření 3D modelu náměstí města Prievidza. Zde je vidět, že studenta 

práce bavila a k modelování přistupoval pečlivě. V práci je zmíněna velká časová náročnost 

modelování zejména detailů jako jsou sochy, střechy apod. Je otázkou, zda taková míra detailu je u 

práce jako celku nutná. Bylo by vhodnější ubrat míru detailu a věnovat pozornost druhému cíli práce. 

Student se zamýšlí nad přesností modelu cca na jedné polovině strany, ale jde jen o obecné 

informace a nic konkrétního, co se vztahuje k vlastnímu modelu, zde není. V závěru ještě zdůvodňuje, 

proč nedošlo k vlastnímu měření, které by bylo použito pro hodnocení modelu. 

Zde mám několik otázek: Student v textu tuto možnost zmiňuje. To jste chtěl tuto metodu opravdu 

použít? Proč nebyla zmíněna (plánována) metoda, kterou jsme spolu konzultovali?  

 

Druhým cílem práce je prezentace 3D modelů na internetu. Téma je široké a zde záleželo na 

studentovi, jak to celé uchopí. Student si téma "zúžil" na prezentaci pomocí virtuální prohlídky. Není 

možné napsat: „Vytvoriť kompletný zoznam programov umožňujících tvorbu virtuálnej prehliadky je 

tak prakticky nemožné …" a tím to považovat za splněné. Tento cíl není samostatně a prolíná se celou 

prácí. Je zde snaha o jeho naplnění, ale je vidět, že času již nebylo mnoho. Je zde kontrast pěkně 

zpracovaného 3D modelu a útržkovitých informací ohledně možnosti prezentace na internetu. 



 

V práci je popis 3 vybraných programů a v jednom je prezentován výsledný model. Zde mám několik 

otázek: V práci je napsáno, proč byly zvoleny právě tyto programy. Ale přesto, proč byly zvoleny tyto 

programy, které jsou velmi podobné? Jaký je přínos pro uživatele? Jde jen o prohlížečku nebo je 

možné zobrazovat např. popisné informace? 

 

Výsledky BP jsou uvedeny v samostatné kapitole 8 Výsledky. Zde jsou přehledně seřazeny a popsány 

dosažené výsledky. Cílem BP bylo vytvořit 3D model, to se podařilo splnit. Druhým cílem byla 

prezentace na internetu. Zde se autor o naplnění cíle pokouší, ale nepodařilo se to dotáhnout do 

konce. V diskusi student píše: "Problémom tiež je, že chýba komplexný zdroj informací, ktorý by 

všetky tieto programy stručne predstavil. " Ano, to je pravda, ale to byl právě cíl bakalářské práce.  

 

Předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm velmi dobře/dobře s 

přihlédnutím k prezentaci BP a reakcí na otázky. 
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