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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. 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 diplomovou 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. 
 

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

Studentka řešení této práce přistoupila velice zodpovědně a intenzivně. Obsah práce se mnou 

pravidelně konzultovala a snažila se do řešení zapracovat moje připomínky. Oceňuji zejména 

praktickou část práce, vytvořená virtuální prohlídka je zdařilá a velice názorná a prakticky bude 

použita v příslušném elektrozávodě.  

Mám pouze dvě připomínky:  

1. Na 3D modelu bych uvítal použité textury (v současné podobě jsou pouze materiály), 3D model 

by pak vypadal mnohem lépe.  

2. Ve 3D pohledu z povrchu by na ovládání pohybu průchodu scénou namísto kurzorových šipek by 

bylo intuitivnější použít ovládací klávesy WSAD, jak je tomu v mnoha programech. 



 

Nicméně první připomínka nebyla v požadavcích elektrotechnického závodu a druhá není příliš 

důležitá. Vzhledem k rozsahu a množství odvedené práce nemají na celkovou podobu diplomové 

práce zásadní vliv. 
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