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1. Základní zhodnocení závěrečné práce.
Student pracoval na své práci průběžně a samostatně a byl v pravidelném kontaktu s vedoucím práce.

2. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu?
Závěrečná práce diplomanta odpovídá uvedenému zadání. Všechny zadané úkoly byly splněny.

3. Jiné poznatky, kritické připomínky.
Kriticky hodnotím pouze kapitolu "Závěr", kde student opomněl zmínit třetí způsob teoretického
odvození účinků abrazivního vodního paprsku na materiál, který uvádí v kapitole 3.6 od str. 33 do str.
35.

4. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce?
Autor pravidelně konzultoval své postupy s vedoucím práce, pracoval však samostatně a průběžně po
celou dobu od zadání práce až do jejího dokončení.

5. Hodnocení formální stránky.
Práce je po formální stránce zpracována přijatelným způsobem, který odpovídá formě a požadavkům
kladeným na tento typ publikace (diplomová práce). V textu se vyskytuje pouze malé procento
překlepů či jazykových neobratností.

6. Jaký je způsob využití práce?
Výsledky práce jsou plně uplatnitelné v praxi a to jak při vývoji řídícího softwaru pro další generace
strojů manipulujících s nástrojem abrazivní vodní paprsek, tak při analýze různých experimentů a
zkoumání hlubší podstaty interakčních procesů na úrovni zrn abraziva, přítomných v abrazivním
vodním paprsku, se strukturními a stavebními jednotkami řezaného materiálu. Výsledky jsou
publikovatelné a jejich publikaci doporučuji. Některé výsledky dokonce již byly publikovány, jiné
budou, podle mých současných informací, připraveny k publikaci v brzké době. Další skupina
výsledků bude připravována k publikaci během letních měsíců. V práci týkající se předmětné
problematiky doporučuji pokračovat i v dalším studiu.

7. Celkové hodnocení práce.
Diplomovou práci uchazeče doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení
výborně

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 20.05.2015 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.


