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1. Zadání závěrečné práce.
Téma bakalářské práce bylo ušité na míru studentce Kateřině Polochové, která se modelům a střihům
věnuje delší dobu. Jedná se o práci, která má popsat některé kroky přípravy modelů (a vystřihovánek)
pomocí matematického aparátu; třebaže se jedná o kombinaci více známých postupů, je to téma nové
nikoliv kompilační a cenné je právě spojením zdánlivě vzdálených oblastí matematiky do jediného
celku. Cíle práce bylo dosaženo, bezpochyby se jedná o práci aplikované matematiky.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka na řešení bakalářské práce pracovala již od září 2018. Na pravidelné konzultace přicházela
připravena, dohodnuté části textu posílala s předstihem.

3. Aktivita při dokončování.
Bakalářské práce vznikala průběžně a téměř celá práce byla sepsána s dvouměsíčním předstihem.
Poslední dva měsíce pak byly věnovány sestavení kapitol do jednoho celku, úpravě značení a
přípravě obrázků. Chtěl bych pochválit množství ilustrací, které výrazně pomáhají pochopení textu.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Hlavní přínos spatřuji v kombinaci použitých matematických metod: sestavení grafu, který modeluje
zadané těleso, nalezení kostry (či lesa), které odpovídají síti tělesa i popis transformací v
homogenních souřadnicích. Jedná sice o známé pojmy, některé však nejsou součástí bakalářských
osnov a navíc jsou použité v novém kontextu a spojeny do funkčního celku.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Podle mně se jedná o výsledky v tomto kontextu dříve nepublikované, jsou nové a zajímavé právě
propojením oblastí a tím, že otvírají zajímavou cestu k možnosti automatické optimalizace sestavení
modelů. Nyní máme metodiku, jak papírové modely i s více komponentami snadno sestavovat.
Porovnávání různých sítí téhož tělesa se ukázalo jako náročné téma, nicméně v práci bylo alespoň
částečně rozpracováno.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studentka správně pracuje s odbornou literaturou, využívá různé prameny pro popis metod z různých
oblastí. Existuje více přístupů k popisu transformací, kterými se stěny tělesa převádí do roviny;
možná by bylo lepší použít v popisu procesu sestavení sítě jen jeden druh souřadnic, nikoliv
barycentrické i homogenní souřadnice. Na druhou stranu cílem práce nebylo porovnávat různé
techniky transformací, ale popsat proces sestavení modelu.

7. Souhrnné hodnocení.
Třebaže se Kateřina Polochová dopustila někdy nepřesných formulací a drobných překlepů, celkově
se jí podařilo napsat přehlednou a srozumitelnou bakalářskou práci, která pěkným způsobem
propojuje několik oblastí: diskrétní matematiku, lineární algebru a geometrii. Práci se věnovala
soustavně a pilně a navrhuji celkové hodnocení výborně.

8. Otázky k obhajobě.
K obhajobě navrhuji některou z následujících otázek:
1) Pokud bychom chtěli minimalizovat počet komponent sítě, ze kterých model tělesa bude sestaven,
jak by se dalo postupovat?
2) Proč používáte v práci barycentrické souřadnice a současně homogenní souřadnice? Jaké jsou
výhody a jaké nevýhody obou typů? Musí se mezi souřadnicemi převádět?
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