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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Návrh experimentálního zařízení pro bezkontaktní detekci 
kontaminantů pomocí UV-VIS spektroskopie 

Jméno autora: Bc. Patrik Mackerle 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav strojírenské technologie 
Vedoucí práce: Ing. Petr Drašnar, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: ČVUT v Praze, FS, Ústav strojírenské technologie 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 

Zadání DP hodnotím jako náročnější z důvodu jejího širokého záběru v teoretické části práce. V 
experimentální části práce vyžadovala nejen využití poznatků plynoucích z rešerše, ale také návrh 
konstrukce zařízení a znalost aditivních technologií pro realizaci experimentálního zařízení.  

 

 

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. 

DP je ve své teoretické zaměřena na využití a popis detekce kontaminantů zejm. pomocí metody UV-VIS 
spektroskopie. Práce také specifikuje různé druhy kontaminantů povrchu i jiné možnosti jejich detekce. 
Autor dále shrnuje a rozebírá technická kritéria pro konstrukci zařízení z různých druhů materiálů, které lze 
používat pro kryty elektronických zařízení, uvádí legislativní požadavky, které by mělo zařízení splňovat na 
evropském trhu, včetně možných certifikací. V praktické části práce autor popisuje návrh konstrukce, 
realizaci zařízení pomocí 3D tisku, sestavení zařízení a ověření funkce při různých parametrech záznamu, 
resp. různých kombinacích vlnových délek použitých diod. Předkládaný postup realizace i ověření funkce 
jsou v práci řádně diskutovány.  
 

 

 

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. 

Autor prokázal samostatnost a svědomitost při práci na zadaném tématu. 
 

 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 

Práce má vysokou odbornou úroveň a obratně využívá použité zdroje.  
 

 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 

Po formální, jazykové i grafické stránce je DP zpracována výborně. 
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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. 
V práci jsou korektně uvedeny studijní materiály. Autor cituje domácí i zahraniční odbornou literaturu. 
Zdroje jsou relevantní a v odpovídajícím rozsahu pro DP.  
 

 

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. 
Práce přináší důležité výsledky pro výzkum v oblasti využití UV-VIS spektroskopie, je podkladem pro inovace 
a další vývoj zařízení pro bezkontaktní detekci kontaminantů na povrchu materiálu.  
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce plně splňuje zadání a cíle. Student prokázal své znalosti a samostatnost řešit zadanou 
problematiku. Diplomová práce vytyčila další cíle pro výzkum a vývoj.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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