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Diplomovou práci Bc. Radky Majerčíkové s názvem „3D model vybraného objektu“ (text 

práce + 11 příloh) hodnotím podle těchto kritérií: 

 

1) Přístup autora k řešení problematiky, samostatný přínos, aktivní podíl. 

2) Příprava na řešení problematiky studiem odborné literatury. 

3) Využívání konzultací, odborná komunikace. 

4) Formální a grafická úroveň práce. 

5) Splnění cíle a využitelnost výsledků práce v praxi. 

 

ad 1) Diplomantka ve své práci řešila 3D model letohrádku Mitrovských v Brně. Pracovala 

zcela samostatně přičemž využila svůj vrozený organizační talent. Za přínos práce považuji 

zaměření celého objektu včetně souvisejícího okolí a vytvoření 3D modelu daného objektu. 

Oceňuji optimální rozvržení harmonogramu prací v terénu i metodiku zpracování 

podkladových dat z terénu ve vhodně zvoleném programovém systému. 

 

ad 2) Mimo svoje odborné zaměření musela diplomantka prostudovat problematiku tvorby 3D 

modelu a zvládnout programové systémy CINEMA 4D, 123DCatch, AUTOCAD 2015 na 

odpovídající uživatelské úrovni. Tyto systémy se na Ústavu geodézie studují jen v rámci 

volitelných předmětů. 

 

ad 3) Na konzultace chodila připravena s věcnými problémy a vlastními nápady. Odbornou 

komunikaci hodnotím velmi kladně. 

 

ad 4) Práce je psána přehledně, má logickou strukturu a graficky je na velmi dobré úrovni. 

Množství vykonané práce je dokladováno 11ti přílohami, které spolu se základním textem 

tvoří kompaktní dílo. Při obhajobě by diplomantka mohla stručně porovnat různé systémy pro 

3D modelování a současně vysvětlit, proč si pro svůj projekt zvolila právě systémy CINEMA 

4D, 123DCatch, AUTOCAD 2015. 

 

ad 5) Průběh prací byl konzultován se správcem objektu letohrádku Mitrovských a výsledky 

budou využity pro interní potřebu správy tohoto areálu. Lze konstatovat, že cíl práce byl beze 

zbytku splněn. 

 

Na základě míry splnění výše uvedených kritérií navrhuji hodnocení A/1. 
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