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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Úkolem bakalářské práce je návrh technického řešení stínění detektorů tlouštěk pro konkrétní případ aparatury určené pro 
depozici povlaků metodou IBAD. K vypracování práce bylo studentu uloženo: seznámení s fyzikální a technickou 
problematikou metody, konkretizace požadavků na realizaci stínění a návrh technického řešení. Náročnost zadání 
odpovídá obvyklým nárokům na bakalářské práce, avšak překračuje je v požadavcích na seznámení s fyzikální a technickou 
stránkou metody IBAD a s aplikací zásad vakuové technologie. 

 

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. 

Závěrečná práce zcela splnila stanovené zadání. 
 

Zvolený postup řešení vynikající 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup zvolený studentem považuji za správný. Osvojil si základní poznatky z oboru depozice tenkých vrstev a z oboru 
vakuových technologií, seznámil se s principem piezoelektrických mikrovah pro měření tlouštěk, seznámil se s jednou 
variantou měření teploty ve vakuových soustavách a navrhl příslušné měřicí zařízení. Dále se podrobněji seznámil 
s metodami přenosu pohybů do vakuových soustav a na základě těchto poznatků navrhl tři varianty technického řešení 
stínění mikrovah. Tyto varianty vyhodnotil a z hlediska technických vlastností, technologických výrobních problémů a 
ekonomické náročnosti určil optimální variantu.   

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je vysoká. Student použil velký rozsah odborné literatury, počet odkazů na literární prameny je na 
bakalářskou práci vysoký a poznatky z literatury jsou široce aplikovány. Navržené konstrukční řešení je optimální vzhledem 
k účelu zařízení a technologickým a ekonomickým možnostem pracoviště. Oceňuji rovněž provedenou pevnostní analýzu 
řešení MARK 1. Student provedl některá potřebná měření (teploty diferenciálním termočlánkem, síly vyvozené 
neodymovým magnetem) na odpovídající technické úrovni a výsledky správně vyhodnotil. V práci se vyskytují některé 
nedostatky, z nichž uvádím: 

- V textu kap. 2.1.4 se uvádí ingot napařovaného materiálu, v Obr. 2.7 je terč, 
- V úvodu kap. 2.2.2 je použit neznámý termín „ifanisf“, 
- Text k Obr. 2.16 je naprosto zmatečný, 
- V textu kap. 3.1.2 je nesprávně uvedeno Tab. 3.2, 
- Str. 29 : magnetická síla v jednotkách kg, 
- Str. 30 : rov. (9) má udávat velikost magnetické síly na vzdálenosti, ale symbol pro vzdálenost v rovnici není. 

Tyto nedostatky jsou spíše formálního charakteru a nesnižují odbornou úroveň práce. 
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Typografická úroveň práce je výborná. To ale nemohu tvrdit o stránce jazykové, v textu je poměrně hodně překlepů, jsou 
použity slangové výrazy, občas se vyskytuje neshoda podmětu s přísudkem, interpunkce je často chybná.   

 

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. 
Aktivitu studenta při využívání studijních a odborných materiálů hodnotím výborně. Použil vysoký počet odborných 
pramenů a to z řady nesouvisejících oborů a z různých zdrojů. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. Rovněž u všech převzatých obrázků jsou uvedeny zdroje a je připojen i úplný seznam použitého SW. 

 

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. 
Navržené technické řešení stínění  mikrovah je plně vyhovující z hlediska vakuové technologie a jeho realizace bude 
přínosem pro využití depozičních aparatur na pracovišti Ústavu fyziky.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

 
Všechny podstatné aspekty této práce jsem uvedl v předcházejících kritériích. 
Studenta žádám, aby v průběhu obhajoby prezentoval Obr. 2.16 a aby s použitím označení ventilů a vývěv 
v obrázku popsal správné postupy při čerpání a zavzdušnění pracovní komory.  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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