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Diplomová práce studenta Davida Doškáře se zabývá aktuální problematikou 
tvorby a využití 3D vizualizace v marketingových kanálech měst a obcí. Jednotlivé části 
diplomové práce na sebe vhodně navazují a samotná práce má jasnou a logickou 
strukturu.  

 
V teoretické části práce student popsal současnou situaci 3D vizualizace  

a marketingu 4.0 včetně historie 3D grafiky, modelování, texturování a renderování. Autor 
následně dokázal své nabyté teoretické poznatky převést v praktické části při realizaci 
 a tvorbě 3D modelů a jejich následné použití v propagačních materiálech města (a to jak 
v tištěné podobě, tak i jako zdroje obrázků, animací a videospotů pro online propagační 
kanály). 
 

Student vhodně čerpal z aktuálních literárních zdrojů. Bohužel se v diplomové práci 
vyskytují stylistické chyby a dlouhá komplikovaná souvětí, která celkově snižují odbornou 
úroveň odevzdané diplomové práce. Hlavním přínosem DP je dle mého názoru nastínění 
možností využití 3D modelů v propagaci měst. Student v praktické části jasně dokázal,  
že se v problematice 3D modelování úspěšně zorientoval a na reálných modelech dokázal 
reálné zkušenosti s 3D softwary a to ve všech jejich úrovních (modelování, texturování, 
rendrování, animace) 

 
Diplomová práce splnila i přes mé výtky všechny potřebné požadavky a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
 


