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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

1. Aktuálnost řešeného tématu       

2. Obtížnost zadaného úkolu       

3. Splnění všech bodů zadání       

4. Vhodnost zvolené metody řešení       

5. Logické členění práce       

6. Úroveň jazykového zpracování        

7. Formální úroveň práce        

8. Práce s literaturou a její citace       

9. Úroveň zpracování teoretické části       

10. Kvalita zpracování praktické části       

11. Dosažené výsledky práce       

12. Přínos práce a její využití       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede oponent dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně, F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

A - výborně. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 

 

Otázky k obhajobě: 

Zde můžete vložit dotazy. Pokud žádné nemáte, vložte mezeru. 

 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Bakalářská práce navazuje a dále zpracovává téma z předchozích let s cílem zvýšit vizuální kvalitu 

a optimalizovat některé procesy v rámci problematiky vytvořeného 3D modelu a jeho implementace 

do prostředí virtuální reality. Teoretická část je vypracována velmi přehledně a studentka v ní 

zmiňuje vše podstatné v kontextu s praktickou částí i cíli bakalářské práce. Praktická část práce je 

popsána velmi dobře a přehledně. V této části jsou zohledněny všechny kritéria a atributy, které 

vedly k úspěšné implementaci 3D modelu do prostředí virtuální reality. Práce je přehledná a logicky 



 

strukturovaná. Až na několik menších překlepů v textu, je práce po formální stránce výborně 

zpracována. Cíle bakalářské práce byly splněny a výsledky jsou prakticky využitelné.   
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