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Hodnocení práce: 

Bakalářská práce Patrika Hanzela se zabývá 3D vizualizací a internetovou prezentací histo-
rického jádra města Prievidza. Cílem práce bylo provést analýzu aplikací, které se zabývají pre-
zentací 3D modelů na internetu. Dále pak vytvoření 3D modelu náměstí města Prievidzi a jeho 
následná vizualizace na webu. 

Na začátku autor podává vhled do současného stavu řešené problematiky. Představuje 
existující 3D modely měst a možnosti jejich vizualizace na internetu. Seznamuje s nejpoužíva-
nějšími programy, které lze využít pro prezentaci 3D modelů na internetu.  

V teoretické části pak formou literární rešerše popisuje možnosti tvorby 3D objektů se za-
měřením na budovy a vegetaci. Poté přechází k charakteristice zájmového území města Prie-
vidzi a představuje vstupní data, která použil pro tvorbu 3D modelu náměstí. Ta tvoří především 
staré fotografie, pohlednice a katastrální mapa z roku 1909. Představuje použité programy, 
které použil pro tvorbu 3D modelu. Těmi jsou ArcGIS, SketchUp, Gimp a Lumion. 

Stručně seznamuje s programy Marzipano, Orbix 360 a Kuula, které testoval při tvorbě vir-
tuální prohlídky města. Kapitola metodika se věnuje převážně tvorbě 3D modelu města. 

V samostatné kapitole představuje výsledky své práce, kterými jsou digitální 3D model ná-
městí, fotografie 3D modelu, video průletu nad 3D modelem a samotná virtuální prohlídka. 

Jedním z cílů práce byla 3D tvorba modelu náměstí města Prievidza z roku 1929 a jeho vi-
zualizace. Tento cíl se autorovi podařilo naplnit. Vytvořil podařený a do detailu propracovaný 
3D model, za kterým stojí jistě mnoho času autorovy práce. Z hlediska splnění tohoto cíle je 
rovněž vydařená prezentace modelu ve formě videa a panoramatických pohledů. Výstupy ve 
formě zdrojových kódů, a prezentace náhledů na 3D objekty ve formě fotografií a video s prů-
letem jsou umístěné na přiloženém DVD a online na YouTube. 

Dalším cílem práce bylo provedení analýzy aplikací pro prezentaci 3D modelů na internetu. 
V tomto ohledu práce působí neuspořádaně a někdy i zmateně.   

V kapitole 2.4 autor uvádí jako možnosti vizualizace na internetu video a virtuální pro-
hlídku, kterou pokládá za stěžejní.  Obecné možnosti prezentace zužuje na virtuální prohlídku. 

Předkládá seznam čtrnácti programů, pomocí kterých lze virtuální prohlídku vytvořit a vy-
bírá z nich tři, které popisuje v kapitole 6.2. Udává čtyři kritéria, pomocí kterých je lze hodnotit. 
Rozhodujícím pro výběr těchto programů je podle něho cena a uživatelská srozumitelnost. 
V čem je který program uživatelsky srozumitelnější však neudává. V kapitole 7.7 na straně 44 
velmi stručně na jedné polovině stránky textu programy porovnává. Popisuje jejich výhody a 
nevýhody. Vybírá pak program Kuula, který má podle jeho tvrzení z uvedených programů nej-
lepší vlastnosti z hlediska možnosti úpravy. Co si pod tím má čtenář představit, ale není jasné. 
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Výběr programu nevychází z žádné podrobnější analýzy, např. podle kritérií stanovených 
v kapitole 2.4 na straně 20. V tomto ohledu nelze hovořit o provedení nějaké systematické ana-
lýzy ve smyslu stanovení hodnotících kritérií na začátku, provedení analýz, vzájemné porovnání, 
zhodnocení a vybrání nejlepšího programu pro tvorbu virtuální prohlídky. 

Na straně 44 jsou 3 obrázky s ukázkou virtuální prezentace náměstí města Prievidza vytvo-
řené pomocí programů Marzipano, Orbix 360 a Kuula. V kapitole 8.5. ale předkládá jako výsle-
dek pouze prezentaci vytvořenou pouze v programu Kuula. V kolika programech autor virtuální 
prezentací vytvořil? Pokud ve všech třech, kde jsou výstupy z programů Marzipano a Orbix 360? 

Dalšími výstupy jsou dvě virtuální prohlídky města vytvořené v programu Kuula. Jedna ob-
sahuje pouze panoramatické pohledy druhá je podle autora doplněná o body zájmu, grafické 
symboly a plán. Prakticky se druhý model od prvního liší pouze zobrazením nic neříkajících ne-
aktivních symbolů, které působí spíše rušivým dojmem. Virtuální prohlídka je tedy pouze po-
skládáním panoramatických pohledů bez aktivních bodů zájmů, bez dalších doplňujících infor-
mací, obrázků, vysvětlení symbolů nebo dalšího obohacení. Prosím autora o vysvětlení (možno 
i v rámci prezentace) jaké jsou hlavní rozdíly mezi jeho testovanými programy Marzipano, Orbix 
360 a Kuula. A proč zvolil k vytvoření virtuální prohlídky právě program Kuula. 

V kapitolách Diskuze a Závěr se autor vrací zpět k cílům a hodnotí svou práci opět se zamě-
řením na tvorbu 3D modelu. Analýza a vizualizece 3D modelu na internetu je opět upozaděna.  

Předložená práce svým tématem, obsahem a charakterem splňuje požadavky, které jsou 
kladeny na bakalářskou práci na oboru Geografie a kartografie. Student v textu často pracuje 
se zdroji, jejichž seznam je uveden na konci. Text je vhodně doplněn obrázky.  

 

Bakalářskou práci Patrika Hanzela hodnotím známkou velmi dobře až dobře. 
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