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ll. HoDNocENí JEDNoTtlVýcH KR|TÉRIí

zadání

prúměrně náročné

splněnízádání

sp|něňo

Hodnocení nóročnosti zodóní závěrečné próce.
Zadáníobsahovalo složku rešeršníi konstrukční.Zařízenímá poměrně netradičn í provozní požadavky, celkově ale zadání
odpovida požadavkůmna diplomoýou práci,

Posuďte, zda předloženó zdvěrečná píóce splňuje zodánl. v konentóři přlpadně uveďte body zodání, kteŘ nebyly zcela
splnáry, nebo ztIo je píóce oproti zodóní rozšífunq. Netrylo-|l zadóní zcelo splněno, pokuste se posoudít závoŽn(Et, dopady

a

případně i příčinyjednotlivýá nedosto*ú.
V prácije provedena odpovídajícírešeršerelevantních pádový.h Věží á jejich provedení, Konstru kČnírozváha inásl€dný
návrh konstrukce byly píovedeny taktéžodpovídaji€ím způsobem. student zvládt kontejner ižvelkéčásti realizovat, coŽ bylo
iž nád rámeczadání.

práce

A - výboíně
jestli
své řeŠenípniběŽně korůukoval a zdo
Posuďte, zdq byl student během řešení aktivní, zdo dodžovól dóhodnué termíny,
byl no konzultace doýatečně připruveň. Posuďte schopnost studento sdňostatné utlrčípróce.
studentvčas a pravidelně konzultoval postup řeš€nípráce, V€lmiaktivně a prakticky řešilotázky náwhu kontejneru ijeho
následné realizace, na které má zc€la zásadni podíl,

Aktivita a samostatno§t při zpracování

odborná

úroveň

PosuďE úrcveň odbomostí závěrečné púce, wužiti znaloýí získoných studiern

A -výbo.ně
d z

odborné lítemtury, vyuŽltt podklodŮ o tlot

Práceje zpracována na dobré odborné ú.o\.ni. student udělal pevnostní analýzu nejk.itičtějšíčásti i model proudění pro
adáni.
výběr vhod ného tva ru aerodynamického štítu. Použitém€tody

řešenípovažu

Fořínální a iazyková úroveň, fožsah

píáce

8 - velmi dobře

Pósuďte správnoý použíuóniíormólních zóplst1 obsažených v prócí. Posuďte typogmfickou o jozykovou strónku.
Práce má lehce nad§tandardní rozsah. Vyskytují se V ní rúznédíobné typografické chyby a překlepy, V přijatelném množství.
Práceje členěna přehledně a logicky,

citací

B - velmi dobře
práce. óorokerizujte \riběí
pří
k
řešení
závěrcčné
vyjódřete se k dktívftě studenta
získóvání a wužívónístucliJnlch moteríólů
jsou
pNw řódně odlišeny od
převzoté
pramenú. Posuďte, zdg student využil všechlry relevontní zdroje. oýěfte, zdd
všechny
jsou
bibliogróíické citdce úplnéa v soulodu s citoČními
vlostníEh výsbdků a úvah, zdo nedošlo k poíušenícitdčhíetiw a 2do

výběf zdřoiů, koreknost

zvyklostmi o noímami
Práce obsahuje převážně online citace, což je do značnémíry dáno tématem prá€e, kteřé je jimi Vcelku dobře pokryto.
Některé z těchto odkarů všakVe skutečnosti maií od povídaiící"klasické" citáčníúdajea ty by bylo vhodné uvést.
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zÁvĚnečHÉpnÁce

Další komentáře a hodnocení
vyjódřete se k úrovni dosožených hlavních výsledků ávěrečné pnóce, ndpř. k úrovni Eorctických vhledků, nebo k úíovnia
íunkčnostitechnickeho nebo programového wtvořeného řešení, publikdčnínvýstuptm, experimentólní zručnostj dpod.

Výsledkem prá€eje

odpovídaj ícínáVrh kontejn€ru. student€m v}4voř€ný
za podmínek sníženéi
tíže.

základ bud€

součástí prototypu Univerzálního

lll. cELKovÉ HoDNocENíA NÁVRH xLAslFlKAcE
shrňte ospe&y závěrečné próce, keré hejvíce ovlivnily Vok celkové hodnocení.

studentJan snížekpmkázal při řešenípráce zaujetí témátem i odpovídajícíschopnosti. Výsledkem je užitečná
píáce, se kterou isem jako vedoucívelmi spokojen.
Předloženou závěrečnou práci proto hodnotím klasifikačnímstupněm A - vÝborně.
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