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Hodnocení diplomové práce dle klasifikační stupnice ECTS: 
 

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 výborně / A 

6. Úroveň jazykového zpracování  výborně / A 

7. Formální úroveň práce – celkový dojem výborně / A 

8. Závěry práce a jejich formulace velmi dobře / B 

9. Význam pro praxi či rozvoj vědního oboru výborně / A 

 
Celkové hodnocení diplomové práce: 
Stupeň "F" znamená „nedoporučuji práci k obhajobě“. 
 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

výborně / A . 
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Otázky k obhajobě a připomínky k práci: 
 
Práce se zabývá šikmým dopadem projektilu ráže 7,62 x 39 na desky vyrobené 
z UHPFRC. Práce je velmi dobře strukturována, nechybí rozsáhlá úvodní 
rešerše, kde je pospsán současný stav poznání této problematiky a to jak 
z experimentálního, tak i numerického hlediska. Vlastní výzkumná 
experimentální činnost je v práci velmi dobře rozebrána a detailně popsána. 
Jedinou drobnou výtkou je zpracování diskuze, kde chybí porovnání s výsledky 
autorů obdobného výzkumu, které jsou popsány v rešerši a definování závislosti 
(např. matematické funkce) vlivu střeleckého úhlu na odolnost nebo velikost 
kráteru apod. Celkově má však práce velmi vysokou úroveň a lze ji rozsahem i 
zpracováním zařadit mezi kvalitní a poctivě vypracované práce.   
 
Dotazy: 
str. 86 - Jak hodnotíte vliv drátků v UHPFRC na možné zvýšení hloubky 
penetrace až na 77% tloušťky oproti tvrzení citovaného Krauthammera (53)? 
str. 86, 94 - Můžete definovat vztah nebo funkci mezi závislostí hloubky 
penetrace (str. 86) případně celkového poškození (str. 94) a úhlu dopadu střely? 
Případně tento vztah/funkci srovnat s obdobnými funkcemi uvedenými v rešerši? 
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