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1. Splnění požadavků zadání.
Řešený problém považuji za poměrně náročný. Práce odpovídá zadání, zabývá se zejména
rozložením tělesa do rovinné sítě, v menší míře se věnuje i dalším bodům, které jsou v zadání
zmíněny.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Kapitoly na sebe logicky navazují. Práce sice z jazykového hlediska není úplně dokonalá, ale počet
chyb a překlepů není nijak moc vysoký a na srozumitelnost textu mají tyto chyby jen minimální vliv.
Vzhledem k tomu, že se jedná o matematickou práci, mi ovšem poměrně výrazně vadí to, že ne vždy
jsou použity správné matematické zápisy symbolů (např. ve větách typu „Vytvoříme vektory a, b, c a
e z vrcholů...“ způsobuje horší čitelnost, když je pro názvy vektorů namísto korektního
matematického zápisu vektorů použito úplně stejné písmo jako pro okolní text).

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce popisuje, jak rozložit prostorové těleso do 2D sítě, což se využívá např. ve vystřihovánkách. V
práci je popsán proces tohoto postupu, ten je pak použit i na konkrétních příkladech. Část problému je
popsána i pomocí pseudokódu. Kladně hodnotím mnoho ilustračních obrázků k řešení příkladů.
Záporně to, že v celé práci nejsou žádné definice (oddělené od okolního textu), matematické věty ani
důkazy.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
V kapitolách 3-9, které jsou věnovány řešení problému, nejsou žádné odkazy na literaturu (s
výjimkou jednoho odkazu [3] v podkapitole 6.3, u nějž mi jeho umístění nepřipadá jako správné).
Tudíž by se mělo zřejmě jednat o vlastní výsledky. Na druhou stranu pokud se jedná o vlastní
výsledky, tak se mi nelíbí absence zdůvodnění korektnosti uvedených postupů. Čtenář se sice díky
sepsaným postupům i řešeným příkladům dozví, jak postupovat, ale už se nedozví, proč je uvedený
postup správný.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Seznam literatury obsahuje celkem 15 položek. Formát je víceméně v pořádku. Jedná se z větší části
o internetové stránky, ale jsou zmíněny i související studentské práce na jiných univerzitách. Výhrady
zde mám jednak k seřazení položek, které bych doporučil pro přehlednost uvádět v tom pořadí, v
jakém se na ně objevují odkazy v textu. Dále k tomu, že na položky [13], [14] a [15] se text práce
vůbec neodkazuje - i u obrázku by měl být odkaz např. v popisu toho obrázku. Dále odkaz [3] je v
práci zmíněn jen jednou, a to v místě, kde se podle mého názoru tento odkaz nehodí. Nějaké odkazy
bych očekával při popisu historie papírových modelů v prvních dvou odstavcích úvodu.

6. Otázky k obhajobě.
1. Na konci podkapitoly 5.1 (Postup sestavení grafu S) píšete: „Tento postup však není jednoznačný a
při jiném pořadí zpracování stěn můžeme dostat různý počet komponent. Postup by bylo možné
zoptimalizovat, ale pro jednoduchost se budeme řídit tímto postupem.“ Píšete, že postup by bylo
možné zoptimalizovat. Podařilo se vám tedy tento postup zoptimalizovat, ale pro přílišnou složitost
není v práci optimální postup uveden, nebo je jen známo, že to optimalizovat lze? Jak se při dalším
řešení problému projeví to, když použijete jiné pořadí a dostanete jiný počet komponent?
Případně mohou být položeny i následující otázky:
2. V podkapitole 6.1. píšete, že rovnoběžné vektory jsou ty, jejichž skalární součin se blíží jedničce.
Co přesně znamená, že se skalární součin blíží jedničce?
3. V kapitolách 1.3 a 7 píšete, že maximální používaný úhel je 45°. V dalších odstavcích kapitoly 7 se
pak ale píše o minimálním úhlu (např.: „Do výpočtu sítě budeme vždy vkládat co největší úhel, který
můžeme přidat k danému vrcholu tělesa, nejméně však minimální úhel.“) Jaký úhel je tedy
minimální?



7. Souhrnné hodnocení.
Práce splnila zadání, vzhledem k výše uvedeným připomínkám a nedostatkům ji hodnotím známkou
2.
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