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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
S ohledem na rozsah dotčených a následně řešených problémových okruhů při zpracování zadaného tématu hodnotím 
zadání jako náročnější.   
 

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. 

Předložená závěrečná práce zcela splňuje zadání. 
 

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. 
Veškerý postup při řešení zadaného tématu diplomant pravidelně konzultoval. Získané poznatky smysluplně interpretoval 
jak při realizaci experimentálního průzkumu tak při využití matematických modelů.   

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce je zpracovaná na úrovni dobrého standardu. S ohledem na téma řešených otázek by bylo vhodné doplnit úvodní část o 
detailněji zpracovanou rešerši. Jednotlivé body zadání jsou však dále splněny ve shodě s očekáváním. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V textu lze nalézt drobné stylistické a gramatické chyby, které však celkově nesnižují celkovou úroveň práce. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Diplomant v práci čerpá z 28 zdrojů převážně z oblasti populárně technických textů publikovaných jak v tištěné tak 
elektronické formě. Tyto zdroje posléze vhodně doplňuje poznatky zjištěnými z vysokoškolských učebnic a vědeckých 
příspěvků. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Zejména si cením širokého rozsahu práce, ve které se kombinuje experimentální činnost a matematické simulace. 
Velmi kladně pak hodnotím přímou účast diplomanta na veškerých prováděných měřeních včetně následného 
vyhodnocení získaných údajů. V rámci dílčích činností byly zároveň ověřeny příslušné části metodiky průběžně 
vytvářené na pracovišti vedoucího diplomové práce.  
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Diplomová práce je velice dobře strukturovaná a navzdory řešenému problémovému okruhu přináší cenné 
poznatky vyplývajících  z řešení jednotlivých dílčích úkolů. Velice si cením aktivního přístupu diplomanta při jejím 
zpracování. Zvlášť přínosná byla jeho aktivní účast na prováděných experimentech. Vybrané výstupy byly zároveň 
využity pro ověření a doplnění metodik průběžně vytvářených na pracovišti vedoucího práce.  Diplomant dle 
mého názoru plně prokázal schopnost samostatně pracovat tvůrčím způsobem. 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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