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1. Dosažené výsledky
Obsahová úroveň předkládané diplomové práce je příkladná.Způsob přístupu k řešení zadaného
tématu i samotné zpracování je originální a na vysoké úrovni. Přínos této diplomové práce je
evidentní jak z praktického tak i vědeckého pohledu.

2. Problematika práce
Způsob řešení zadaného tématu plně respektuje jeho obsah zejména ve vztahu k sočasným
požadavkům a potřebám praxe. Obsah zadaní a stanovené cíle DP jsou více než aktuální a navazují na
praxi. Náročnost zadání jak po stránce odborné i časové je velmi vysoká.

3. Přístup studenta k řešení práce
Přístup studenta k řešení tématu práce byl zcela profesionální a více než příkladný. Řešitel po celou
dobu zpracovávání zadaných cílů neustával v nasazeném úsilí a prokazoval zcela kreativní přístup,
který průběžně konzultoval se svým školitelem.

4. Formální náležitosti práce
Formální náležitosti DP práce nejenže jsou v naprostém souladu se současnými  požadavky na díla
tohoto formátu kladené, ale je výrazně překračují.Chyby a opomenutí se v práci pprakticky
nevyskytují, takže jejich závažnost je nulová. Práce výrazně překračuje průměr nejen v přehlednosti,
grafickém provedení, ale i vnější úpravě. Diplomová práce rovněž splňuje normalizační, provozní  a
bezpečnostní kritéria.

5. Dotazy na studenta
Které body řešení daného tématu považuje diplomant za stěžejní a má-li vzhledem k určitému
odstupu od jejího vyřešení další nápad či námět, prostřednictvím kterého by mohl již splněné cíle
ještě dále posunout.

6. Celkové zhodnocení práce
Z již výše uvedeného vyplývá, že předkládané technické dílo vysoce překračuje současné stanovené
požadavky na daný studijní obor, a proto předloženou diplomovou práci Bc. Radima Polácha
jednoznačně doporučuji k její obhajobě.
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