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Bakalárská  práce  Vojtěcha  Krejzy  si  klade  za  cíl  provést  podrobnou  analýzu  funkcí  softwaru 
Blender  a  zhodnocení  jeho možností  pro tvorbu 3D modelu budovy v porovnání  se softwarem 
SketchUp.

Práce  predstavuje  teoreticko-praktické  dílo.  Členění  textu  je  logické,  práce  je  vhodně 
strukturována. Práci vytýkám vyšší množství preklepů, na jejichž odstranění by postačovalo použití 
automatizované kontroly pravopisu,  na několika místech vypadla z  vět  i  celá  slova.  Po stránce 
jazykové a stylistické se jedná o průměrný text.

Vzhledem k zaměrení práce by bylo vhodnější rešeršní část zaměrit na rozbor prístupů k 3D 
modelování  a  na prehled geometrických reprezentací 3D modelů  z  pohledu počítačové grafiky, 
spíše než reprodukovat pohled tradičních kartografů na 3D modelování.

Na bakálárské práci oceňuji její praktickou část, tedy vytvorené modely v obou zkoumaných 
softwarech, ale i detailní popis a porovnání uživatelské prívětivosti obou prostredí. O výborném 
uživatelském ovládnutí obou softwarů svědčí i textová část  práce, kde autor poskytuje čtenári  i 
vlastní "tipy a triky" pro efektivnější práci s programy.

Nejvážnější výhradou je skutečnost, že autor pri svém hodnocení softwarů zůstal na úrovni 
hodnocení  vlastností  důležitých  pro  uživatele  softwaru  SketchUp,  který  se  zaměruje  na  běžné 
webové uživatele vyžadujících pouze základní funkčnost a rychlý výsledek. Software Blender je 
však orientován na náročnější uživatele včetně architektů. Z výsledného hodnocení uvedeného v 
práci tak nevyplývají jednoznačné závěry. I proto mám následující otázky:

Existují ve srovnávaných softwarových produktech nějaké možnosti:
 - jak automatizovat existující funkcionalitu,
 - jak rozšírit stávající funkcionalitu,
 - jak programově pristupovat ke geometrii objektů?

Porovnejte tyto možnosti mezi zkoumaným proprietárním a opensource programem.

Jedním z často diskutovaných problémů pri detailní vizualizaci 3D modelů vytvorených v nástroji 
SketchUp spolu s modelem terénu v aplikaci Google Earth je jejich nepresné umístění, kdy nad 
povrchem  "plavou",  či  jsou  naopak  "zanoreny".  Jak  je  možné  tento  problém odstranit,  pokud 
existuje programový prístup ke geometrii modelu terénu  a 3D modelu?

Pres uvedené výhrady práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, proto ji doporučuji uznat 
jako bakalárskou a hodnotit stupněm velmi dobře až  dobře v závislosti na zodpovězení otázek a 
průběhu obhajoby.

V Praze dne 5.9.2014 Mgr. Lukáš Brůha


