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I. Základní náležitosti listinné podoby práce 
Předložená práce má v listinné podobě 44 stran a jednu stranu přílohy, v elektronické podobě je přiložena praktická 

část práce – model. Práce má odpovídající rozsah a obsahuje všechny požadované části 

 

II. Obsah a požadovaná úroveň práce 
S obsahem práce je čtenář seznámen v úvodní kapitole. Cíle jsou definovány jako vytvoření 3D vizualizace 

historického objektu, jeho začlenění do vybraného předmětu (analýza implementace) a ověření aplikace ve školské 
praxi s formulací závěrů.  

III. Výsledky a přínos práce  

Práce svým obsahem reflektuje na tvorbu 3D obsahu a jeho implementaci do procesu výuky a vzdělávání 

s přihlédnutím na vizualizaci konkrétní regionální problematiky. Uplatnění výsledků práce  pak spočívá ve využití 

nejen v procesu výchovy a vzdělávání, ale i v regionální sféře v oblasti historie, kultury a prezentaci dané lokality. 

IV. Zpracování 
Autor prokázal orientaci v problematice 3D tvorby a aplikoval své poznatky při tvorbě analýzy vybrané problematiky 
s přihlédnutím na vznik vizuálního objektu pro uplatnění ve vzdělání (část 2). Po formální stránce práce vykazuje 
drobné prohřešky proti syntaxi a typografii, po obsahové stránce je práce jasná, koncepční a podložená vlastní 

analýzou dostupných informací (část 1). Dalším drobným prohřeškem je pak absence doprovodných dat, vzniklých 
při vlastní tvorbě modelu, která mohla být vložena jako jednotlivé přílohy za vlastní text práce.  

V. Případné otázky pro obhajobu a námět do diskuze 
Proč jste zvolil právě Cinema 4D R10. V práci jste uvedl možnost interaktivní prohlídky a dalších specifik. Jaká je Vaše 
představa o budoucím vývoji trendu vizualizace? 

VI. Celková úroveň práce 
Práce je zpracována na úrovní práce bakalářské 
Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou, hodnotím známkou 2. 

(Student vložil práci samostatně bez mé korektury.) 

  
Kutná Hora, 16. 8. 2015 

 


