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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Vliv cyklických změn teploty na vlastnosti kompozitu 
Jméno autora: Alen Šačirovič 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta strojní (FS) 
Katedra/ústav: Ústav materiálového inženýrství 
Oponent práce: Ing. N. Hampl 
Pracoviště oponenta práce: Škoda-Auto, Motorsport 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce svou náročností odpovídá obsáhlejší diplomové práci. Náročnost zadání spatřuji ve velkém rozsahu 
experimentálního měření, kde bylo nutné zvládnout práci na velkém počtu laboratorních zařízení od přípravy vzorků po 
ověření materiálových vlastností.  

 
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. 
Všechny body zadání byly splněny. 

 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 
Student prokázal schopnost řešit technické problémy a dosažené výsledky své práce dostatečně prezentovat. Diplomová 
práce je zpracována dle zadání. 

 
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 je na dobré odborné úrovni. Posluchači se podařilo přehledně popsat problematiku. Student čerpal z doporučených 
zdrojů, historie a zkušeností získaných praxí. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Diplomová práce je z hlediska formální a jazykové úrovně zpracovaná správně a uspořádání má přehlednou formu.  

 
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. 
Student čerpal z doporučené literatury, jiné odborné literatury, anglických zdrojů, historie a praxe. Zdroje odpovídaly 
uvedeným odkazům. 

 
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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 
Celkově předložené dílo odpovídá úrovni diplomové práce po věcné i formální stránce. Práce neobsahuje závažnější 
chyby a považuji ji za povedenou. Jediná výtka je k velikosti chybových úseček. Pro zpřesnění výsledků bych 
doporučil vyšší počet vzorků.  
Práce je vhodná k budoucímu rozšíření.  
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
 
 
 
 
 
Datum: 24.8.2019     Podpis: Ing. N. Hampl 


