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Hodnocení:
A – nejlepší; F - nevyhovující
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Obtížnost zadaného úkolu
Splnění všech bodů zadání
Práce s literaturou a její citace
Úroveň jazykového zpracování
Formální zpracování – celkový dojem
Logické členění práce
Vhodnost zvolené metody řešení
Kvalita zpracování praktické části
Výsledky a jejich prezentace
Závěry práce a jejich formulace
Přínos práce a její využití
Spolupráce autora s vedoucím práce

Celkové hodnocení práce:
Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí 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

D - uspokojivě.
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Za hlavní nedostatek považuji ne příliš správné časové rozvržení celé práce neboť většina prací byla
vytvořena v blízkosti termínu odevzdání. V důsledku toho je praktická část práce příliš stručná a
dále, diplomantka nestihla vytvořit dvě důležité věci. První z nich je model blízkého okolí areálu
nemocnice, tj. na vyrenderovaných snímkách je v pozadí "prázdno". Druhým je pak nevhodná
(prakticky nepoužitelná) animace vývoje nemocničního areálu v čase (viz 5. bod zadání).
Mé hodnocení se vztahuje k verzi odevzdané práce. Se studentkou máme dohodu, že do obhajob se
pokusí výstupy práce ještě vylepšit (týká se zejména výstupní animace vývoje nemocničního areálu
v čase). Pokud se ji to podaří, budu se přiklánět k lepšímu výslednému hodnocení.
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