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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Předložená práce splňuje všechny úkoly v zadání beze zbytku.

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí
práce, případně jejich úplnosti?
Zhlediska struktury je práce velmi fundovaně připravena, návaznost všech jednotlivých kapitolek je
ve shodě, , což je patrno již z postupného seznamování se s prací, nejprve materiály, které se uvažují,
následně tlakový účinek paprsku, pak popis abrazivního paprsku včetně jeho rozšíření z hlediska
mikrostruktury látky a analýza síly vyvolané abrazivním paprskem, vše z hlediska úběru materiálu.
Následuje kompenzace pro vodní paprsek  a přehled abrazivních materiálů pro experimeny.
Logickým pokračováním je tak příprava experimentů a její popis a vlastní experimenty.

3. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Závěrečnou práci hodnotím vysoce, je přínosem s možností pokračování ve fyzikálním popisu
paprsku, celoživotně řešeným vedoucím práce.

4. Jiné poznatky, kritické připomínky.
K odborné části nemám žádných připomínek.

5. Zda a v kterých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?
Původnost práce je v rozšíření teorie pro popis abrazivního vodního paprsku, kterou vytvořil Libor
Hlaváč. Podle mého názoru je pokračování v práci původního autora pod vedením autora původní
práce možno považovat za značný přínos.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?
Student použil všechny dostupné studijní prameny, které byly odpovědně vybrány, citace jsou na
správných místech a všechny citované materiály jsou v seznamu literatury. Seznam literatury je
odpovědně a vzorně zpracován.

7. Hodnocení formální stránky.
Po formální stránce jsou zde malé nedostatky, ojediněle se vyskytuje neukončená věta, str. 5, 3 ř.s.
Není nejšťastnější součet elementů v obr.15 jako V a matematický záznam ve vzorci (62), i když se
jedná o elementární oblast. Není označena oblast 2 na str. 44  6 ř. zdola. Některé obrázky, např. Obr.
24, 25 a další nejou uvedeny v textu. V obrázcích je nejdnotnost ve značení veličiny, jednou je v
hranaté, jindy je v kulaté závorce. V obsahu je škoda, že si autor nevyhrál s označním indexu na
správném místě. V Seznamu literatury jsou velmi malé formání chyby, někdy nejednotnost, zbloudilá
tečka navíc. Jinak je zpracování tohoto seznamu precizní, Jazyková stránka je na vysoké úrovni,
farmální zpracování je profesionální.

8. Jaký je způsob využití práce?
Z hlediska toho, že jsou  výsledky práce prakticky využitelné a budou jistě nadále využívány,
doporučuji práci publikovat

9. Celkové hodnocení práce.
Celkové hodnocení práce odpovídá vysokým požadavkům, pokud jsou kladeny na diplomovou práci
v některých oborech, a v oboru, ve kterém student obhajuje, patří vzhledem k těmto požadavkům k
vynikajícím . Práce je zpracována ze všech hledisek na nejvyšší profesionální úrovni a mohla by být
vzorem pro další diplomové práce.
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