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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání bakalářské práce hodnotím jako náročnější, neboť student musel nastudovat řadu problematik, které jsou nad 
rámec jeho studijního programu, např. principy produkce a detekce neutronového záření, funkci a vlastnosti 
fotoelektronových násobičů atd. Součástí zadání bylo rovněž praktické měření a jeho vyhodnocení. 

 
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. 

 
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. 
Při řešení zadání své bakalářské práce student projevil značnou míru samostatnosti a aktivního přístupu. Zároveň veškeré 
záležitosti průběžně konzultoval a na konzultace se vzorně připravoval. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Tato bakalářská práce svou odborností odpovídá řádné vědecké publikaci. Student zde velice vhodně využil své znalosti 
nabyté jak při studiu, tak z citované literatury. Rešeršní část práce se dobře čte a vytváří zajímavý úvod do praktické části. 
Stěžejním bodem práce je pak precizně provedené měření charakteristik několika vzorků fotonásobičů a jejich vzájemné 
porovnání. Výsledky tohoto měření jsou velmi důležité pro experimentální výzkum produkce neutronů v deuteriovém 
plazmatu a budou prakticky využity. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce považuji práci za vzornou. V celé práci je dodržovaná zavedená typografická konvence 
zápisu matematických výrazů, odkazů a citací. Práce je psaná v anglickém jazyce, což velmi chválím. Gramaticky i 
terminologicky je anglický text psán na velmi vysoké úrovni. Stejně tak hodnotím i srozumitelnost textu a vyjadřovací 
schopnosti studenta. 
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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. 
Student si sám aktivně vyhledával zdroje nad rámec doporučené literatury. Většina zdrojů, na které se student odkazuje 
jsou buď světově uznávané knihy, nebo odborné články v impaktovaných časopisech. V rešeršní části se student na použité 
zdroje jasně odkazuje buď na začátku patřičné sekce, nebo přímo za konkrétním tvrzením. Z práce jasně vyplývá, které 
myšlenky student převzal z citované literatury a co je jeho vlastní přínos. Vzhledem k tomu, že se jedná o praktickou 
bakalářskou práci, považuji rozsah citované literatury za přiměřený. 

 
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. 
Výsledkem práce jsou charakteristiky fotonásobičů, které jsou potřebné pro výzkum probíhající na Katedře fyziky FEL 
ČVUT. Tyto charakteristiky výrobce pro dané fotonásobiče neudává a výsledky práci jsou zcela originální. 
 
Během zpracování svého bakalářského projektu a následně bakalářské závěrečné práce student projevil velký zájem o 
danou problematiku a zúčastnil se 2týdenní zahraniční stáže na společném experimentu FEL ČVUT a Ústavu fyziky 
plazmatu a laserové mikrosyntézy ve Varšavě, kde pomáhal s obsluhou experimentální diagnostiky a zpracováním dat. 

 
 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Největší vliv na mé hodnocení má skutečnost, že se jedná o praktickou bakalářskou práci, ve které student přispěl 
k výzkumu probíhajícím na Katedře fyziky FEL ČVUT. Dále oceňuji pečlivost, racionální přístup a zájem o obor, 
které student vykazoval po celou dobu řešení své bakalářské práce a během výše zmíněné stáže ve Varšavě. 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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