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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Bc. Jan Bělík 

Téma práce: Vliv parametrů hadicového vedení na koncový tlak 

vody v řezacích systémech 

Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. 

 

 

 

Náročnost tématu na: 

Úroveň  

Nadprůměrná Průměrná Podprůměrná 

Teoretické znalosti X   

Praktické zkušenosti X   

Vstupní data a jejich zpracování X   

 

 

 

Kritéria hodnocení práce: 

Úroveň 

Nadprůměr Průměr Podprůměr Nelze hodnotit 

Stupeň splnění cíle práce X    

Samostatnost při zpracování tématu X    

Logická stavba práce X    

Práce s českou literaturou X    

Práce se zahraniční literaturou X    

Adekvátnost použitých metod X    

Hloubka provedené analýzy X    

Stupeň realizovatelnosti řešení X    

Formální úprava práce X    

Stylistická úroveň práce X    

Využití podkladových materiálů, 

konzultací, průzkumů 
X    

Použití analýz, matematických a jiných 

metod 
X    

Využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
X    

Obsah a relevantnost příloh X    

Odpovídající hodnocení označte X. 

 

Práci doporučuji – nedoporučuji k obhajobě (nehodící se škrtne). 

 

 

Navržená klasifikace:    v ý b o r n ě       (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl(a)) 
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Zhodnocení práce studenta: 

Student Jan Bělík pracoval na své diplomové práci velmi svědomitě a zodpovědně, prokázal 

schopnost rychle se zorientovat v problematice, která byla pro něj relativně nová (pokud je mi 

známo, během studia nemají studenti možnost pracovat s programem LabVIEW). 

Při experimentální práci byl iniciativní, samostatný, ale ukázněný, prokázal nejen manuální 

zručnost, ale i praktické zkušenosti, které přímo nesouvisí s jeho studijním zaměřením (např. 

sám realizoval podle předloženého schématu zapojení čidel). 

Umí samostatně dohledat prameny k zadaným klíčovým slovům, bez problémů pracuje 

s anglickou literaturou, programy SignalExpress i Origin se naučil používat bez jakékoli 

pomoci ze strany vedoucí. 

Objem naměřených dat přesahuje rozsah obvyklý při magisterských pracích, student si s tím 

dokázal velmi dobře poradit a do diplomové práce zařadil velmi úsporně jen to nejdůležitější, 

co zjistil. 

Velmi zdařile formuloval závěry, aniž by se dopustil nějakých nepodložených spekulací. 

Práci Bc. Bělíka pokládám za vynikající po všech stránkách a doporučuji ji k ocenění.   

 

V Ostravě... dne:… 29.4.2015… .    Podpis vedoucího DP:    Irena Hlaváčová, v. r. 


