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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. 

 

K předložené práci mám několik drobných poznámek k nepřesnostem: 

 

1. V kap. 4.2 Zkušební sestava, str. 24 je uvedeno ne zrovna nejpřesnější označení pro prvky 

nosné konstrukce, cituji: „… po dvou železných „O“ profilech.“ 

 

2. Ve stejné kapitole dále je uvedeno, cituji: „Spirála byla zaizolována sanitárním 

transparentním silikonem…“ což není přesné. Silikon zde neslouží jako izolace ale pojivo, 

které má velmi blízké materiálové charakteristiky jako spojované hadičky. 
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3. Chyba v číslování v „Seznamu literatury“. Po čísle [1] obvykle následuje [2]. I když autor 

odkaz na literaturu s tímto číslem ve svém textu nepoužívá, měl by si seznam přečíslovat. 

Nevypadá to moc esteticky. 

 

 

 

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

 

 

 

Navržená klasifikace:   … výborně ………(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl(a)) 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, 20. 4. 2013  Podpis vedoucího DP:  Ladislav Jánošík, v.r. 
 


