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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba a úpravy trojúhelníkové sítě pro vytvoření 3D modelu hradu 
Helfenburk u Úštěka 

Jméno autora: Veronika Vávrová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta stavební (FSv) 
Katedra/ústav: Katedra speciální geodézie 
Vedoucí práce: Ing. Bronislav Koska, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra speciální geodézie 
 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 
 
Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 
 
 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
 
 
Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
 
 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 
 
Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
 
 
Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Všechny aspekty předložené bakalářské práce i provedení terénních a kancelářských prací splňují požadavky kladené pro 
tento typ vysokoškolských prací. 
Výstupy byly představeny panu Jířímu Chourovi z občanského sdružení Hrádek, jehož je čelným představitelem a které 
zříceninu hradu spravuje a bylo zadavatelem této i dalších prací. Jednalo se zejména o finální 3D model s texturou a dále 3D 
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výtisk v měřítku 1:400. Pan Chour byl s těmito výsledky velmi spokojený. 
Výsledky práce společně s výsledky související bakalářské práce pana Michala Novotného byly dále prezentovány v rámci 
soutěže SVOČ  (Studentská vědecká odborná činnost) 2017. V rámci fakultního kola skončila práce v rámci sekce č. 8: 
Geodézie a kartografie na prvním místě a poustoupila do mezinárodního česko-slovenského kola. Zde se práce umístila na 
druhém místě. 
 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
 
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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