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Hodnocení jednotlivých kritérií: 

Přístup studenta k řešené problematice 

Diplomant v rámci zpracovávané diplomové práce prokázal schopnost řešit složitější 
technickou problematiku a že při její řešení dokáže aplikovat získané teoretické znalosti. 

 
 

Zvolený postup řešení 

Student postupoval pečlivě a systematicky, metody použité v práci jsou voleny vhodně a 
optimálně. 

 
 

Dosažené výsledky, jejich přínos a praktické využití 

Všechny body zadání byly zcela splněny. Doporučení vyplývající z provedených výpočtů a 
simulací jsou zcela konkrétní a reálně použitelná pro praktická použití.  

 
 

Grafické zpracování (úprava) a přehlednost práce 

Práci lze hodnotit jako přehlednou, obsahové členění jednotlivých kapitol i podkapitol 
diplomové práce odpovídá náročnosti zadání a rozsahu tématu s příslušnými logickými 
návaznostmi. Použitelné zobrazení, co se týče formy, ale i obsahu voleny vesměs vhodně. 
Grafické zpracování lze taktéž hodnotit na velmi dobré úrovni.     

 
 

Připomínky k diplomové práci 

K diplomové práci a zejména k navrženému řešení optimalizace nemám žádné zásadní 
výhrady, jedinou drobnou připomínkou je absence konkurenčního srovnání uváděných 
parametrů.  

 
 

Otázky na studenta k zodpovězení u obhajoby 

Vznáším pouze jedinou otázku-téma k diskuzi: 
Proč v rámci výčtu návrhů optimalizace strukturálních vlastností (zejména lože stroje) 
nebyla zahrnuta ocelobetonová konstrukce (svařenec vyplněný HSC), nebo tlumící 
výplňové hmoty pro zlepšení dynamické poddajnosti? 

 
 

Závěrečné hodnocení 

Diplomová práce je vypracovaná na vysoké úrovni, od obsáhlého popisu problematiky, 
popisu konkurenčního prostředí, až po konkrétní návrhy optimalizace strukturálních 
vlastností.   



 

 

 

 

- 2 - 

 
 
 
Prohlášení:  

Diplomová práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 
                09.08.2020 
..............................................................     ............................................................... 

      Datum        Podpis oponenta 
 
 

Kontakt na Oponenta:  
 
 

  

       

         
  SUB, a.s.-závod 08 TOS  
     Stankovského 1892 
      Čelákovice 250 88 
       pracoviště Holice  

Ing. Zdeněk Brychta 
Vedoucí vývoje  
tel:                       +420 466 681 629 
mobil:                  +420 733 782 187 
e-mail: brychta.zdenek@sub-tos.cz 
www.sub.cz 

mailto:brychta.zdenek@sub-tos.cz
http://www.sub.cz/
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NÁVRH KLASIFIKACE: 
 
Jednotlivá hlediska zpracování diplomové práce navrhuji klasifikovat1 : 

Hlediska 
hodnocení  

A   (1)  
Výborně  

B   (1,5)           
Velmi dobře  

C   (2)    
Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
Dostatečně 

F   (4) 
Nedostatečně 

Splnění požadavků  
a cílů 

██ 
     

Odborná úroveň 
 práce2  

██ 
     

Pracnost a variantnost 
řešení3 

 
██ 

    

Úroveň seznámení se 
stavem problematiky4 

██ 
     

Uspořádání a úprava, 
jazykové zpracování5 

 
██ 

    

  
 

Diplomovou práci navrhuji klasifikovat známkou6: 
 

A    (1)     
Výborně  

B   (1,5)     
 Velmi dobře  

C   (2)          
 Dobře 

D   (2,5) 
Uspokojivě 

E   (3) 
 Dostatečně 

F   (4) 
Nedostatečně 

██      
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1 Hodnocení označte X v příslušném políčku klasifikačního stupně. 
2 Hodnocení odborné úrovně práce by mělo zohlednit i množství a vážnost chyb vyskytujících se v práci. 
3 Hodnocení pracnosti by mělo zohlednit podrobnost zpracování (např. konstrukční nebo výpočtové) vlastního řešení, více 
variant vlastního řešení nebo zpracování většího objemu naměřených dat. 
4 Hodnocení úrovně seznámení se stavem problematiky by mělo zohlednit zaměření rešerše na řešenou problematiku 
a využití tuzemské a zahraniční literatury a ověřených informačních zdrojů. 
5 Hodnocení uspořádání a úpravy by mělo zohlednit logiku členění práce do kapitol, grafickou podobu a celkovou úpravu 
práce, množství pravopisných chyb a celkový styl vyjadřovacího projevu. 
6 Výslednou klasifikaci stanovte jako aritmetický průměr hodnocení s přihlédnutím k celkové úrovni práce. 


