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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Zadání je dostatečné náročné a odpovídá tématu bakalářské 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.
Předložená bakalářská práce zadání splňuje.

Zvolený postup řešení

správný

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
Studentem byl zvolen správný přístup při použití dostupných zdrojů, vypracování teoretické častí, zpracování
experimentálních dat a jejich vyhodnocování.

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.
Experimentální část předložené práce ukazuje, že student dobře používá znalostí získané z odborných předmětů a
použité literatury.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

B - velmi dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Předložená práce má dobrou formální, grafickou a jazykovou úroveň, včetně používání odborné terminologie. Rozsah
práce odpovídá zadání.

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.
Výběr zdrojů odpovídá zadání. Autorem byli použité tuzemské a zahraniční zdroje. Citace jsou korektní včetně jejich
formátu.

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.
Bez komentáře.
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Předložená bakalářka práce odpovídá zadání. Práce je věnovaná zajímavé problematice a obsahuje přehled o
technologiích používaných pro provádění nedestruktivních zkoušek v různých průmyslových odvětvích.
Pro studenta bych měl následující otázku:
Jaké znáte další metody nedestruktivní kontroly povlaků a jaké mají výhody a nevýhody?
Na základě výše uvedeného konstatuji, že bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.
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