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Hodnotící kritéria

1. Splnění zadání

[1] zadání splněno
▶ [2] zadání splněno s menšími výhradami

[3] zadání splněno s většími výhradami
[4] zadání nesplněno

Bod 3) nebyl  naplněn,  jelikož  nedošlo k navržení  metody,  která  by prováděla  indexaci
práškových  záznamů.  Došlo  k  otestování  již  existující  metody  MGLS.  Pakliže  tím  bylo
myšleno toto,  tak je bod 3 splněn. Dle mého názoru by navržení  nového algoritmu pro
indexaci  dat bylo zadání,  které  by daleko přesahovalo rozsah bakalářské  práce. Proto
beru nesplnění tohoto bodu jako menší výhradu.

2. Písemná část práce 85 /100 (B)

Práce je napsaná spíše "poetickým" stylem, což samo o sobě není na škodu. Student se
na několika místech dopouští chyb v názvosloví nebo nepřesností v teoretické části.
Např.: str. 9 odst. 2.3: "...protože vlny o velikosti okolo 1.5˚A změní svůj směr při blízkém
setkání s atomy". Ve skutečnosti je tomu tak, že dochází k rozptylu RTG záření do všech
stran na elektronech.
str. 12 odst. 2.3.3: "záření do hlavy do difraktogramu" patrně míněno detektorem.
Pozitivně naopak hodnotím detailní vysvětlení jednotlivých použitých algoritmů.
S  přihlédnutím  na  komplikované  téma  a  jeho  specifické  názvosloví,  které  si  musel
student osvojit, hodnotím nakonec známkou B.

3. Nepísemná část, přílohy 85 /100 (B)

Student  do  hloubky  otestoval  metody  MGLS  a  navržené  metody,  které  hledají  možný
systematický posun v datech,  tzv. zeroshift.  Bohužel  metoda  MGLS se  oproti  ostatním
metodám, které jsou implementované v programu Paracell,  jeví  jako pomalá. Navržené



metody ke zjištění posunu nejsou zcela úspěšné. Student v závěru zmiňuje, že při hledání
zeroshift  parametru  se  filtrování  kandidátů  může  vyznačovat  vysokou  výpočetní
náročností, ale nikde neuvádí konkrétní čísla. To samé platí pro navržené metody hledání
zeroshift. Zmíněné důvody vedly k hodnocení B.

4. Hodnocení výsledků, jejich využitelnost 80 /100 (B)

Bohužel  výsledky nejsou zcela  přesvědčivé  co se  týče  úspěšnosti  nalezení  správných
parametrů  jak posunu (zeroshift),  tak i  základní  buňky.  Metody tak nebudou použity  v
praxi. Výsledky ale lze použít pro zlepšení metody MGLS a pro metody hledání zeroshift
parametru, což hodnotím pozitivně.

Celkové hodnocení 85 /100 (B)

Celkově  hodnotím  práci  jako B. Práce  je  ucelená,  v teoretické  části  shrnuje  podstatné
informace a v praktické části prezentuje přehledně výsledky. Nejvyšší stupeň A nedávám
z toho důvodu, že se student v písemném projevu dopustil několika větších nepřesností.
Nižší  stupeň  B  ovlivnil  také  fakt,  že  navržené  metody  pro  hledání  posunu  nedosáhly
očekávaných výsledků. 

Otázky k obhajobě

Jak si  student vysvětluje, že metodě  MGLS tolik vadí restrikce na objem základní buňky
oproti jiným indexačním metodám?
Jaká je přibližně časová náročnost navržených metod pro hledání parametru zeroshift?



Instrukce

Splnění zadání

Posuďte, zda předložená ZP  dostatečně  a v souladu se  zadáním  obsahově  vymezuje  cíle, správně  je
formuluje  a  v  dostatečné  kvalitě  naplňuje.  V  komentáři  uveďte  body  zadání,  které  nebyly  splněny,
posuďte závažnost, dopady a případně  i příčiny jednotlivých nedostatků.  Pokud zadání svou náročností
vybočuje  ze  standardů  pro  daný  typ práce  nebo  student případně  vypracoval  ZP  nad rámec  zadání,
popište,  jak  se  to  projevilo  na požadované  kvalitě  splnění  zadání  a  jakým  způsobem  toto  ovlivnilo
výsledné hodnocení.

Písemná část práce

Zhodnoťte  přiměřenost  rozsahu  předložené  ZP  vzhledem  k  obsahu,  tj.  zda  všechny  části  ZP  jsou
informačně  bohaté  a ZP  neobsahuje  zbytečné  části.  Dále  posuďte,  zda předložená ZP  je  po  věcné
stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti.

Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a pochopitelnost textu pro čtenáře.
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou
stránku ZP, viz Směrnice děkana č. 52/2021, článek 3.

Posuďte, zda student využil a správně  citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky
řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace
úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla,
byly v ZP použity v souladu s licenčními podmínkami.

Nepísemná část, přílohy

Dle  charakteru  práce  se  případně  vyjádřete  k  nepísemné  části  ZP.  Například:  SW  dílo  –  kvalita
vytvořeného  programu  a  vhodnost  a  přiměřenost  technologií,  které  byly  využité  od  vývoje  až  po
nasazení.  HW  – funkční vzorek – použité  technologie  a nástroje, Výzkumná a experimentální práce  –
opakovatelnost experimentů.

Hodnocení výsledků, jejich využitelnost

Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP
rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové poznatky.

Celkové hodnocení

Shrňte  stránky  ZP,  které  nejvíce  ovlivnily  Vaše  celkové  hodnocení.  Celkové  hodnocení  nemusí  být
aritmetickým  průměrem  či  jinou  hodnotou  vypočtenou  z  hodnocení  v  předchozích  jednotlivých
kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.
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