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Hodnocení (1 – 5)
(1 = nejlepší; 5 = nejhorší):

1. Splnění požadavků zadání: 1

2. Samostatnost a iniciativa při řešení práce: 1

3. Systematičnost při řešení dílčích úkolů: 1

4. Schopnost aplikovat znalosti a využít literaturu při řešení: 1

5. Spolupráce a konzultace s vedoucím práce: 1

6. Formální a jazyková úroveň práce: 2

7. Přehlednost a členění práce: 3

8. Odborná úroveň práce: 1

9. Závěry práce a jejich formulace: 1

10. Celkové hodnocení práce známkou (A, B, C, D, E, F): A
slovně:

Stručné souhrnné zhodnocení práce   (povinné):

Bakalářskou práci hodnotím jako výbornou (A), neboť:
• student velmi úspěšně řešil technicky náročné a aktuální téma
• student výborně zvládl navržení a provedení jednotlivých experimentů
• s odvozených vztahů lze dosahovat výborných korekčních možností
• fyzikální i technické znalosti studenta jsou na vysoké odborné úrovni, jinak by nebylo 

možné podobných výsledků dosáhnout
 
I když je obsah bakalářské práce po odborné i terminologické stánce v pořádku, jsou všechny 
ilustrující obrázky i grafy umístěny na konci práce jako příloha. S tímto způsobem vypracování 
bakalářské práce jsem se nikdy nesetkal a považuji jej za nevhodný a nepřehledný. Při četbě práce 
je odkazováno na obrázky, které je třeba neustále dohledávat.
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Citace odborné literatury je zpracována velmi kvalitně, vlastní přínos a odvozené vztahy jsou 
odlišeny od výchozích vztahů z použité literatury. Použitá literatura byla vybrána vhodně k danému 
tématu bakalářské práce.

Výsledky dosažené během bakalářské práce jsou hodnotné pro praxi a není mi známo, že by někdo 
v současné době problematiku řešil podobně obsáhlým způsobem. Z tohoto důvodu hodnotím 
bakalářskou práci známkou A-výborně.

Datum: Podpis:



Poznámky:
1) Celkové hodnocení práce nemusí být dáno průměrem dílčích hodnocení.
2) Pro celkové hodnocení (bod 10) použijte v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT 

v Praze tuto stupnici: 

 výborně  velmi dobře  dobře  uspokojivě  dostatečně  nedostatečně 
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