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Kritéria hodnocení práce Hodnocení kritérií  
(A – výborně; F - nevyhovující): 

1. Splnění požadavků zadání výborně / A 

2. Logické členění práce výborně / A 

3. Kvalita zpracování výsledků velmi dobře / B 

4. Interpretace výsledků, jejich diskuse velmi dobře / B 

5. Využití literatury a její citace dobře / C 

6. Úroveň jazykového zpracování  výborně / A 
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Otázky k obhajobě a připomínky k práci: 
 
Diplomant splnil zadání své DP, práce je logicky členěna, formální a jazykové 
zpracování je na velmi dobré úrovni. Výhrady mám ke strukturování teoretické 
části, kde je zbytečně mnoho pozornosti věnováno architektonickému využití 
studovaných hornin. Vhodnější by bylo věnovat více pozornosti vědeckým 
článkům na studované téma. 
Experimentální část je zpracována dobře, více pozornosti by si zasloužila 
interpretace výsledků vzhledem k vlastnostem zkoumaných hornin.  
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