
W LDKI
VYsoKÉ
UČENI
TEcHNIcKÉ
V PRAZE

|. tDENT|F|KnČruíÚorur

Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:

FakuIta/ústav:
Katedra/ústav:
Vedoucí práce:
Pracoviště vedoucího

POSUDEK VEDOUCiHO
zÁvĚnrČruÉ PRÁcE

-fr ;kŇn-í"yuzitiinovaci"r"řtr.ot".hniŘyvestavebnic.Ví
|ý1ichaeIa Kopáčová
dioIomová

[akulta eIektrotechnická (FEL)

Katedra ekonomiky, manaŽerství a humanitních věd
poc. Ing' Pave| švejda, CSc', FEng.

Ásociace inovačního podnikání ČR, z.s.

mimořádně náročné
Hodnocení nóročnosti zadóní zóvěreiné próce,

ZaměřenÍdiplomové práce je mimofádně náročné, obsahuje průnik dvou veImi kompIikovaných obIasti _ eIektrotechniky a

stavebnictví s ve|kým počtem oborůiv jednotlivýc!.etapách historic!ého.vy.v919 s oh|e!9! \ ef9!!Y!]!!ryuŽití inovací

Sp|nění zadání sp|něno
Posud,te, zdo předložena zóvěrečnápróce splňuje zadoní, V komentóři přípodně uved,te body zodónÍ, ktere neby|y zcelo

Posud,te, zda byt student během řešpní aktivní, zda dodržoval dohodnuté termÍny, jestti své řešení průběžně kanzultoval a zda i,

I byl na konzultace dostatečně připraýen. Posud,te schopnost studento sqmostotné tvůrči práce,

Zadání by|o spIněno, dip|omantka zpracovaIa historický vývoj obou odvětví s jejich přesahem, ve kterem vyznacuje
tenciá| možnostÍ vvužití eIektrot ve stavebnictví'

Dip|omantka řešila svoji DP samostqtně, dodržovaIa dohodnuté termíny konzuItací a dbaIa na moje doporuČení' ProkázaIa
schopnost samostatné tvůrČí práce

odborná úroveň

Formá|ní a jazyková úroveň, práce A - výborně
Posudte spróvnost používóní formó|ních zápisů obsažených v próci, Posud,te typogrofickou a jozykovou strónku'
DPje po této stránce zpracována na vysoké úrovni, rozsah práceje odpovídajícÍ požadavkům na zpracování diplomových

splněny, nebo zda je prace oproti zoy'oní rozšířena, Nebylo-li zodóní zcela splněno, pokuste se posoudit zóvožnost, dopody a

případně i příčiny jednotlivých nedo$tatků'

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně
Vyjódřete se k akťivitě studenta přiŽÍskavání a využívóní studijních mqteriolů k řešení zavěrečné próce' Chorokterizujte výběr
promenů' Posudte, zda student vyQžil všechny re|evantni zdroje' ověřte, zda jsou všechny převzoté prvky řadně odlišeny od
vlastních výsledků a úvah, zda neddšlo k porušení citoční etiky a zdo jsou bibliografické citoce úplné o v souladu s citačnimi

PosudTe úroveň odbornosti zóvěrečpé próce, využití znqlostÍ získoných studiem a z odborné literotury, využití podklodŮ a dat
zí<knnúrh 7 nraÝp

zvyklostmi a normamÍ'
Diplomantka ve všech hodnocených obIastech pracovaIa veImi zodpovědně a vysledky v předložené DP to potVrZu]|' S takto
zod ným přÍstupem jsem se dpsud nesetka|'

l Dalšíkomentáře a hodnocení
) Vyjódřete se k úrovnidosožených hVovních výsledků závěrečné proce,,opř,k úr nio
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funkčnosti technického nebo prog
Samostatný kompIexní přístup při
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mového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentálnÍ zručno;ti apod.

acování DP.

ltl. cetrovÉ HoDNocENín ruÁ RH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty zóvěrečné próce

DP představuje významný posun V

stavebnictví. Na historickém vývoji
zpracovány peč|ivě. Jsou do|oženy
stavebnictví. VzhIedem k aktuální
ve 3. čís|e časopisu Inovační podni

Při obhajobě DP doporučuji, aby d

které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení,

hápání obou odvětví při prosazování efektivního využití inovací elektrotechniky ve

|ádá jednot|ivé miIníky ve vývoji včetně jejich průniků. Teoretické části DP jsou

rané praktické přík|ady a navržen přístup k efektivnímu využití e|ektrotechniky ve
avě dokumentů v rámci stávající etapy Průmys| 4.0 doporučuji uveře.1nit informaci o DP

í a transfer technologiÍ (uzávěrka 1'8.7.201'6)

lomantka odpovědě|a na tyto otázky:

Jakývýznam má při ře
podnikání v ČR?

íprob|ematiky v DP zapojeníjednot|ivých subjektů v Systému inovaČního

2, Ktery7 poznatek z ní obou výzkumných center pokládáte za významný?

Předloženou závěrečnou práci dnotím k|asifikačním stupněm A - výborně.
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