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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání náročnější
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Zadání bakalářské práce lze hodnotit jako náročnější, protože v sobě spojuje části fyzikální, matematické, numerické i 
programátorské. Splnění zadání vyžaduje poměrně široké znalosti a dovednosti z různých oborů. Zároveň je v práci 
předpokládán vysoký podíl vlastní tvůrčí práce.

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, ve větším či menším rozsahu, splněny. Těžiště práce je v bodech 1, 4 a 5. Celkově je však práce 
vyvážená a splňuje všechny nároky na ní v zadání kladené.

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.

Student pracoval velmi aktivně a samostatně. Plnil určené úkoly i dohodnuté termíny. Ke zpracovávání přistupoval 
iniciativně se značným zájmem o téma. 

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

Po stránce odborné je tato bakalářská práce na výborné úrovni. Studentovi se podařilo zvládnout v dostatečné míře vybrané 
partie z hemodynamiky, matematického modelování, numerické matematiky a programování. Výsledkem je práce ze které 
je vidět, že student výborně prakticky zvládl předměty základního studia a nečiní mu problémy nastudovat a osvojit si další 
dovednosti v oboru. 

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

Formální a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Drobná vylepšení by bylo možné provést například v popisu numerických 
simulací, některých obrázků a dalších výstupů. Velmi kladně hodnotím zvládnutí zpracování celé bakalářské práce v prostředí
LaTeX, které je standardem pro typografii všech odborných a zejména matematických textů.

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 
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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 použil vhodné zdroje informací a korektně je v práci citoval. Vhodně zkombinoval volné, veřejně dostupné zdroje se 
zdroji uzavřenými. Osvojil si práci s odbornými články a jejich databázemi dostupnými prostřednictvím universitního 
přístupu. Pozitivně hodnotím využití různorodých cizojazyčných zdrojů.  

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 je velmi dobře zpracovaná a tvoří solidní základ pro možné budoucí prohloubení a rozšíření v navazujícím studiu.

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Celkově hodnotím bakalářskou práci výborně. Student naplno využil své znalosti z předchozího studia a během 
zpracovávání své práce si je ještě výrazně rozšířil. Jeho přístup ke studiu i práci byl příkladný.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.

Datum: 23.8.2020 Podpis:  
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