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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

náročnější

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Jedná se o náročnější zadání. Studentka se v průběhu semestru podílela na experimentech, které následně vyhodnotila a
porovnala s analytickým a numerickým modelem. K sepsání rešerše zpracovala odpovídající literaturu a draft normy prEN
16612 v anglickém jazyce.

Splnění zadání

splněno

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.
Předložená práce splňuje cíle vytyčené v zadání v plném rozsahu.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

A ‐ výborně

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.
Konzultace probíhaly pravidelně, jednotlivé kroky byly dobře promyšleny. Studentka prokázala schopnost samostatné
tvůrčí práce.

Odborná úroveň

A ‐ výborně

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Studentka prokázala dobrou orientaci v oboru. Při zpracování rešerše v úvodu práce využila odborné literatury, kterou
zpracovala nad rámec běžného studia.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A ‐ výborně

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce je přehledná a srozumitelná s jasným členěním kapitol, grafická úroveň velmi dobrá.

Výběr zdrojů, korektnost citací

A ‐ výborně

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.
Použité normy a literatura odpovídají rozsahu a obsahu předložené práce.

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).
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Předmětem zadání bakalářské práce bylo provedení a vyhodnocení experimentů vrstvených desek s polymerní
fólií, které byly dále porovnány s řešením pomocí analytického a numerického modelu. Oceňuji pracovitost,
nadšení a ochotu studovat a učit se nové poznatky. Studentka v termínu stanoveném pro zpracování BP zvládla
nastudovat dostupnou literaturu, která je k dispozici pouze v AJ, podílet se na přípravě a provedení experimentů,
které sama vyhodnotila.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A ‐ výborně.

Datum: 12.6.2018
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