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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Vložte komentář.

Splnění zadání

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.
Vložte komentář.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

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.
Student byl během práce aktivní a samostatný. Konzultace byly pravidelné, v e-mailové 
korespondenci měl rychlé odezvy. Aktivně se účastnil návštěvy v firmy GZ v Loděnici, kde jsou LP 
desky vyráběny a konzultoval zde své nápady na řešení.

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné 
literatury, využití podkladů a dat získaných z praxe.
Odborně je práce na dobré úrovni. Autor se seznámil s principy výroby LP desek a možnými zdroji 
vad. Provedl celou řadu experimetů, které by mohly být trochu lépe zdokumentovány. Prakticky 
ověřil možnosti optické kontroly desek a byť se mu nepodařilo úplně dokonale detekovat vady 
desky, práce je dobrým vstupem do problematiky a může posloužit jako dobrý základ pro práce 
navazující.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a 
jazykovou stránku.
Z hlediska grafické úpravy je práce na slušné úrovni. Úprava je strohá, bez zbytečných ozdob. 
Strohostí se vyznačuje i samotný text práce, týká se pouze tématu. Zvolená jazyková forma je 
volnější, autor popisuje tok svých myšlenek a provedené experimenty v 1. osobě jednotného čísla, 
což činí text svěžím a dobře čitelným.
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Výběr zdrojů, korektnost citací

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.
V práci je použito celkem 6 bibliografických zdrojů. Domnívám se, že by výběr zdrojů mohl být 
pestřejší. Citace jsou korektní, nedošlo k porušení citační etiky. 

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.
Vložte komentář (nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Jakub Demjan ve své práci ve své práci rozebral možné zdroje vad LP desek a pokusil se některé z nich 
opticky detekovat. Promyslel a připravil řadu experimentů, bohužel byl limitován použitými prostředky. 
Práce podle mého názoru splňuje nároky kladené na bakalářské práce na FEL ČVUT, práci doporučuji k 
obhajobě.

V rámci diskuse bych rád položil následující otázku: na základě experimetů jste získal určitou představu o
správné konfiguraci optické soustavy. Jaké jsou na ni, podle vaší zkušenosti, nároky? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  

Datum: Podpis:
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