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1. Problematika práce (rrymezení okruhu problémri ešen; ch v práci, jejich akÍuálnost a
návaznost na praxi, posouzení náročnosti zadénípráce po striínce odbomé i časové):

Řešen problém byl v zké návaznosti na praxi , kdy bylo nutné zkonstruovat kulovy
kohout s celosva ovanou obálkou.

2. Posouzení dosažen; ch v sledkri (qpočty, projekční nebo programové ešení,
experimentalní práce, dílč:í závěry, p ínos práce a možnosti jejího p'utii"tlr'o vyuŽití):
Student rozpracoval konstrukci celosva ovaného kulového kohoutu K83 DN500
PN100 , kterou je možno použít pro většinu typorozměrri kulovych kohoutri MSA a.s.

3. Privodnost práce (proporce rozsahu jednotliv ch částí dle jejich driležitosti a forma
zpracováni' jaká část práce j e p evzata a do jaké míry lze práci poŘlád at za dilo studenta):

Student p i zpracování diplomové práce využil své invence a použil znalosti nabyté
studiem.

4. Formální náležitosti práce (zda byly dodrŽeny zásady obsaŽené v dokumentu
FS_SME_05-003 ,,Zásady pro vypracování diplomové (balralá ské) pr ce", ďále chyby a
opomenutí' jejich závaŽnost' p ehlednost a vnější prava, graficťé p ílohy, iut p.á..
odpovídá normám, pop . provo zním abezpečnostním p edpis m) :

Diplomová práce byla vypracována dle zásad pro vypracování diplomov práce.
5. Dotary na studenta (konkrétrrí dotazy, které by měl student odpovědět u obhajoby práce,

nezbytn bodposudku):

Je vhodné , abY student vysvětlil a obhájil o proč zvolil toto technické ešení
problému.

6. Celkové zhodnocení práce (zda svědčí o dostatečn ch odbom; ch znalostech a
schopnostech studenta, zdaptáci doporučuje k obhajobě):



/ Ze zpracování diplomové práce a
schopen samostatné technické práce

pr běŽn ch konzultací vyplyvá , Že student je
a má dostatečné odborné znalosti.

Celkov hodnocení práce:

P edloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
v'borně.
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