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ll. HoDNocENí jEDNoTLlVÝcH KRlTÉRIí

zadání náíočněiší
Hodnocení nóíočnosti zadóní zóvěrečné pnice.

cíl práce nutně Vedl k návrhu cent.ifu8y schopnou pracovat se zátěžív řádu kilogramů připř€tíženi okolo 10g_ cent.ifuga
takových parametrůje ?ařízenís pomérně vysokýmináíoky na stabilitu, bézpďnost a spolehlivost, zadáníproto hodnotím

ko náročněiší,

splněnízadání splněno
Posuďte,2do předložená závěrečnó próce splňuie zodóni. v konentóři případně uveďte body zddóní, kEíé nebyly zceld
splněny, nebo zda je práce opíoti zadání rczšífuna, NebyloJi zadóní zcelo splněno, wkuste se posoudit zóvožnost, dopody o
přípodně i příčiny jednotlwch nedostatků.
V práci byla í€š€ršní část pojata velmi krátce, aIeje to Více než Vynahrazeno V péčiVěnované samotnému konstrukčnímu
návrhU, kterýšelinad rámec půVodní€h úkolů. Zadánítedy hodnotímjako splněné,

Aktivitá a sámostátnost přl zpracování pláce A - výborně
Posuďte, zdo byl student během řekní oktivní, zda dodňoval dohodnuté temíny, jestli své řešení průběžně konzultoval o zda
byl no konzultoce do,tabčně připíaveh. Posuďte schopnost studento samostotné uúňí proce.

studentúV přístup k řešenípráce hodnotímjako zcela bezproblémový. K řešenípráce přistupovál velmi áktivně, Píoblémy
řešilsamostainó zároveň ale veškeré zásadní a potenciálně problema§cké krolry řešeníprůběžně konzultoval. studentje

ně schooen sa mostatné tvů rčí práce,

odbomá úroveň A -výbořně
Posuďte úfuveň ódbomostj závěrečné pňce, wužití zndlostí získaných studiem o z odborné litemtury, wužití podklodů d dat
získaných z praxe.
odborná úroveň práceje dobrá. stud€nt Wužilznalosti že studia iz literatury včetně návrhov,ých a anaIytlckých nástrojů, ják
po stránce analytická tak po stránce mode]ování. je vidět, žecelou dobu mělstudentna paměti Veimi konkrétní praktickou
aealizovatelnost žářížení,

Formální a iaryková úíoveň,lozsáh pÉae B -velmi dobře
Posuďte spróvnost používóní íofthólních zópisú obsažených v próci. Posuďte typograíickou a jozykovou strónku.
Rozsah práceje \^irazně nadstandardní, zejména díkY velkému mňožstvi pevnostních i dynamicloich analýz- Po stránce
formálníshledávám práci zcela whovující, jazyková stránka je (s přihlédnutim k použitíangličtirry) poměrně dob.á. Jistou
rezervu má práce v přehlednosti.
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VÝběr zdřoiů, korektnost citecí B - velmi dobře
vyjádřete se k akíviĚ studento píj získóvóni o využívóní ,tudúních materjólů k řešení zóvěíečné píóce. chaíakteíjzujte výběí
prumenú. Po^uďte, 4!o student využil všechny rcIevantní zdřoje. ověřte, zdo jsou všechny převzote pNky řódně odlišeny od
vlastních ltýsledkú a úvoh, zda nedošlo k porušeni citočnietiky a zdo jsou bibliogíoítcké citoce úplné a v souladu s cjtáčními
zvyklostmi d nomaíni.
student použil literaturu pojednávájící o péVnostních paremetr€ch a Zvelké části Vycházel také z onlinezdrojů,To nenípro
tuto konkrétn í práci na závadu, více literatury o vyuŽití cenŤrifuB byVŠak prácislušelo.

Další komentáře a hodnoc.ní
vyjádřete se k úrcvni dósažených h]avnbh úsledků závěrečné píáce. nopř k úrovni teoretických |rýsledktl, nebo k úrcvni o

íunkčno\ti Echnickeho nebó prógíomového ýwořeného řešení, publikačním ýýstupům, experimentální 2ručnosti apod.
Výsledkem práceje Velmipečlivě provedená analýza konstíukc€ €elého zařízení, kteréje tak připraveno k r€alizáci. Ta již do

míry zápočala a student se na níopět nad rámec povin ností aktivně podílí,

lll, cElxovÉ HoDNocENíA NÁVRH KtAslFlKAcE

shrňte aswkty zóýěrcčné p.óce, které nejvice ovlívnily Voše celkové hodnocení.

student Ali-oglysurenje velmischopnÝ a k práci přistou pil soustřéděně a odpovědně. Výsledek tomu pIně

odpovídá- splnilVše, co j§em jako Vedoucí práce očekával a v mnohém očekávání i překonal.

Předloženou Závěrečnou práciproto hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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