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.‚. ‚ Hodnoceníriteria hodnoceni 1—2—3—4

1. Všeobecná charakteristika práce

Kvalita a aktuálnost teoretických poznatků 1

Schopnost logického vyjádření vlastních myšlenek a vyvození závěrů 1

Odborný přínos 1

2. Aktivita studenta

Míra samostatnosti studenta při práci 1

Využití konzultací s vedoucím práce 1

Uplatnění připomínek a doporučení vedoucího práce 1

3. Posouzení praktické části práce

Formulace cíle práce a vytýčení cílů práce 1

Formulace hypotéz 1

Vhodnost zvolených technik a metodických postupů 1

4. Práce s odbornou literaturou

Kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů

5. Formální stránka práce

Dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy (Metodika zpracování 1
kvalifikačních prací)

Kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků 1

Jazyková úroveň práce 1

TECHNICKÁ UNIVERZITÁ V LIBERCI Faknh~ zdr,‘olnických sludil I ~uJ~‘~k I‘~O22 I 4~I. ..
~ 7~‘“.‘~r~r~ ‘ ~‘ ‘‘‘ ~ ‘ ‘



W TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCIFakulta zdravotnických studií

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Studentka vytvářela práci na vlastní téma, což se velmi kladně projevilo na vloženém úsilí a ochotě učit se.
Vyzvihuji především skutečnost, že zvládla rešerši rozsáhlého tématu, dopracování grafického 3D modelu,
jeho rozpohybování, naprogramování kompletní aplikace pro Android i testování výsledné aplikace. Výsledek
je možno volně stáhnout v platformě Google Play. Aplikace v takovémto rozsahu je obvykle výsledkem
spolupráce několika odborníků.

Část práce, která se týkala fyziologie, nedokážu posoudit, studentka konzultovala externě, jak domodelovat
tepny k srdci, rozhýbat celý model, nasimulovat infarkt. Dle mého laického pohledu vypadá model realisticky.

Spolupráce se studentkou probíhala příkladně, v pravidelných konzultacích byl probrán 3D model, vývoj
aplikace, testování a optimalizace kódu. Vzhledem k dalším studijním plánům je práce v angličtině.

Kontrola plagiátorství provedena dne 5. 5. 2019

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %‚ počet podobných dokumentů 0.

Vysledná klasifikace (moznosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl)

Dne: 20. 5. 2019

Podpis vedoucího práce

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

výborně
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