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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má v listinné podobě 43 stran (cca. 20 stran teoretická část) a 
rozsáhlou elektronickou přílohu (použité textury a model ve formátu c4d). Práce má 
odpovídající rozsah. 

 Práce obsahuje všechny požadované části. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Název práce je zavádějící (co je to 3D podpora výuky?) a i v textu jsou často odborné 
termíny používány nevhodně (strana 9: možnosti 3D vizualizace jsou „3D laserové 
skenování“. Pokud se bavíme o vizualizaci, pak tedy především o „zobrazování“ nikoliv 
o digitalizaci trojrozměrných objektů) 

 Zcela mi uniká význam sousloví „proběhnuvšího šetření modelu do výuky.“ (abstrakt, 
str. 10, str. 33). 

 Autor předkládá ničím nepodložené domněnky a na jejich základě hodnotí význam 
vlastního díla (str. 10 „…který dokazuje, že práce s PC v těchto intencích, nemusí být jen 
pusté mrhání časem“) 

 Cíle práce jsou definovány nepřesně („…aby vznikl materiál vhodný ke vzdělávání. 
Dalším cílem bylo v rámci školní výuky ověřit, zda model tuto povahu opravdu má.“). 
V rámci definice cílů práce rovněž zaujme samostatný odstavec „Dále seznámení s 
možnostmi realizace 3D vizualizace historického objektu.“ 

 V praktické části (str. 30) autor z neznámého důvodu například popisuje, jak vytvářel 
modely říms. 



 Nejzajímavější částí práce se jeví část věnovaná pilotáži. Bohužel nebyl model začleněn 
do běžné výuky a kromě konstatování, že se dětem líbil, čtenáři zůstává zcela utajen 
jeho didaktický dopad. 

 
 
III. Výsledky a přínos práce  

 Autor vytvořil zajímavý didaktický materiál. Některé zásadní otázky však nebyly 
zodpovězeny. Dokáži si představit například otázky typu: Jaká úroveň detailu v modelu 
je nejvhodnější pro určité didaktické situace? Má použití 3D modelu jiný dopad než 
použití např. fotografií, videa apod.? 

 
IV. Zpracování 

 Práce vykazuje od samého počátku typografické chyby a překlepy (Názvy kapitol 
s dvojtečkou na konci, nevhodné zalomení v obsahu, „Tak tomu bude i celé naší práci“, 
„…je myšlen virtuální nástroj…jakkoli se nám může převádět do plošného zobrazení na 
monitoru případně projektoru.“ apod.) 

 V některých pasážích autor používá výrazů nevhodných pro bakalářskou práci. 
(„takovéhle možnosti zpestření výuky“, „Když je řeč o hmotných modelech…“) 

 Autor prokázal schopnost pracovat s odbornými informacemi a zdroji. Citační aparát 
není použit v úvodu práce. 

 V celé práci se vyskytuje nevhodné odsazování nadpisů druhých a nižších úrovní. 
 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Praktická část práce přináší zajímavý a jistě didakticky použitelný materiál. Celkové 
hodnocení poškozuje především slabší listinná podoba práce, jejíž nedostatky jsou zčásti 
popsány výše (celkový počet připomínek je mimo rozsah oponentského posudku). 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

Dokážete odhadnout celkovou dobu potřebnou k vytvoření modelu a jeho složitost 
(počet textur, počet polygonů, objektů atd.)? 
 

 
 
VII. Celková úroveň práce:  

Práce je zpracována na dostačující úrovni. 
 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
Navrhuji hodnocení práce stupněm: 
dobře 
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