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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
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Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího práce:

Bezkontaktní měření teploty
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Ústav techniky prostředí
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Ústav techniky prostředí

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Náročnost zadání byla průměrná.

Splnění zadání

splněno s menšími výhradami

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.
Student vytýčené cíle zadání splnil. Provedl experimentální práce, včetně rozsáhlého vyhodnocení dat.

Odborná úroveň

A - výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat
získaných z praxe.
Odborná úroveň práce je dobrá. Student prokázal dobré znalosti dané problematiky získané studiem a schopnost jejich
aplikace při řešení zadaného tématu. Nutno zdůraznit, že studenti TZSI musí řadu znalostí získávat až v průběhu řešení své
závěrečné práce.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

C - dobře

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
V práci se vyskytuje, řada formálních nedostatků, interpunkce, nespisovná slova atd. Stylisticky je práce slabší. Student
v některých kapitolách nadbytečně uvádí detaily, které jsou nevýznamné, ba dokonce přispívají k degradaci zbylého textu.
Z rozsahu výsledných dat je patrná časová náročnost experimentů i vyhodnocení. Graficky je práce pečlivě zpracována.

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.
Student vhodně cituje jednotlivé literární prameny, citace přehledně odděluje od svých partií textu.

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.
Dosažené výsledky považuji za správné.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
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Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.
Úroveň dosažených výsledků je velmi dobrá, graficky je práce velmi dobře zpracována. Práce splňuje aspekty
závěrečné práce. Stylistické provedení práce celkový dojem znehodnocuje.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 25.6.2015

Podpis:
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