
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název práce:  Využití technologie kovářskkhho kvařsováno přsi vrroěh kompozitnoho materiálu. 
Jmhno autora: Eva Pkzczolková 
Typ práce:
Fakulta/úktav:
Katedra/úktav: (2303R014) Technologie, materiály a ekonomika strojírenství 
Oponent práce: Radim a Kamil Dachs
Pracovišth oponenta práce: OSVČ

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadáno

Hodnocení náročnost  zdání  ávěrečné práce.
Vložte komentář.

Splnhno zadáno

Posuďte,  dz předložená  ávěrečná práce splňuje  zdání. V komentáři přípzdně uveďte body  zdání, které nebyly  celz 
splněny, nebo  dz je práce oprot  zdání ro šířenz. Nebylo-li  zdání  celz splněno, pokuste se posoudit  ávzžnost, dopzdy z 
přípzdně i příčiny jednotlivých nedostztků.
Špatné použit slova Sunobe.

Zvolenr poktup řsešeno

Posuďte,  dz student  volil správný postup nebo metody řešení.
Vložte komentář.

Oděorná úroveň

Posuďte úroveň odbornost  ávěrečné práce, využit  nzlost  ískzných studiem z   odborné literztury, využit podklzdů z dzt 
 ískzných   przxe.
Vložte komentář.

Formálno a jazyková úroveň, rozkah práce

Posuďte správnost používání formálních  ápisů obszžených v práci. Posuďte typogrzfckou z jz ykovou stránku.
Vložte komentář.

Vrěhr zdrojů, korektnokt citaco

Vyjádřete se k zktvitě studentz při  ískávání z využívání studijních mzteriálů k řešení  ávěrečné práce. Chzrzkteri ujte výběr 
przmenů. Posuďte,  dz student využil všechny relevzntní  droje. Ověřte,  dz jsou všechny přev zté prvky řádně odlišeny od 
vlzstních výsledků z úvzh,  dz nedošlo k porušení citzční etky z  dz jsou bibliogrzfcké citzce úplné z v soulzdu s citzčními 
 vyklostmi z normzmi.
Vložte komentář.

Dalšo komentářse a hodnoceno
Vyjádřete se k úrovni doszžených hlzvních výsledků  ávěrečné práce, nzpř. k úrovni teoretckých výsledků, nebo k úrovni z 
funkčnost technického nebo progrzmového vytvořeného řešení, publikzčním výstupům, experimentální  ručnost zpod.
Výborně
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte zspekty  ávěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vzše celkové hodnocení. Uveďte přípzdné otá ky, které by 
měl student  odpovědět při obhzjobě  ávěrečné práce před komisí.

Předloženou závěrečnou práci hodnotm klasifkačním stupněm  

Datum: Podpis: Dachs
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